Виробництво промислової продукції за видами
за січень 2020 року1
Найменування продукції
за Номенклатурою продукції промисловості,
одиниця вимірювання
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Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Інший камінь дроблений, який використовується як
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних
цілей (крім гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та
38,2
іншого вапнякового каменю), тис.т

Січень 2020
до
січня
2019,%

…

Переробна промисловість
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші,
напівтуші, четвертини необвалені, т
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші
(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для
тимчасового зберігання), т
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней,
баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі
чи охолоджені, т
М'ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т
Субпродукти харчові свійської птиці, т
Вироби ковбасні та подібні продукти з м'яса,
субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові
продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з
печінки та страв готових), т
Риба сушена і в'ялена, т
Риба копчена (уключаючи філе; крім тихоокеанського,
атлантичного та дунайського лосося, оселедців та
форелі, а також крім риб'ячих голів, хвостів та
черевець), т
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини
рослин їстівні інші, приготовлені чи консервовані з
додаванням оцту чи оцтової кислоти, т
Олія соняшникова та сафлорова та їх фракції,
нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т
Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно
модифікованих), т
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті
екстракції олії соєвої, т
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті
екстракції жирів або олій з насіння соняшнику, т
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т
Сир тертий, порошковий, голубий та інший не
плавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної
сироватки та кисломолочного сиру), т
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
Борошно з культур зернових інших (крім борошна
пшеничного чи пшенично-житнього), т
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Крупи (отримані в результаті помелу зерен, не менш як 95
мас.% яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір
вічка якої становить 1,25 мм (з кукурудзи – 2 мм)),
борошно грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, жита,
ячменю та інших зернових (крім пшениці), т
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці,
лущені, обрушені, різані або подрібнені, т
Продукти готові харчові із зернових культур, одержані
шляхом здуття або смаження зерен, т
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
Торти, т
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові,
рулети з маком, рогалики тощо), т
Пряники та вироби подібні, т
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім
частково чи повністю покритого шоколадом або іншими
сумішами, що містять какао), т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин – для свиней, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин – для великої рогатої
худоби, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин – для свійської птиці, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин, н.в.і.у., т
Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.л чист.спирт
Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з
вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі,
рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом
спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів),
тис.л чист.спирт
Напої ферментовані та їх суміші, уключаючи з напоями
безалкогольними (сидр яблучний, сидр грушевий, напій
медовий; крім солодового пива, виноградного вина,
ароматизованого рослинними та ароматичними
речовинами), тис.дал
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з
вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини
бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та
професійні, тис.шт
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі,
тис.шт
Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного
або ручного в'язання, тис.шт
Деревина із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляна
чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки
більше 6 мм, тис.м3

Вироблено
за
січень
2020

Продовження
Січень 2020
до
січня
2019,%

2721,0

122,8

854,8

131,1

100,0
1954,7
25,5

75,2
95,3
98,1

184,8
89,5

98,3
89,5

355,6

101,9

2956,7

107,5

1658,2

41,0

57779,1

98,9

7523,3
995,8

65,2
к

396,8

104,2

56,1

100,7

111,3

78,9

3,6

56,3

6,2

54,4

8,6

к

1,8

360,0

Найменування продукції
за Номенклатурою продукції промисловості,
одиниця вимірювання
Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж
розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена,
завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз
для паркетного або дерев'яного покриття підлоги,
дубових), тис.м3
Бруски, планки та фризи для паркетного або
дерев'яного покриття підлоги, стругані, незібрані,
дубові (крім профільованих), тис.м2
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша,
уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена,
завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, м3
Паркет дерев'яний щитовий (крім паркету для
мозаїчних робіт), тис.м2
Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт
Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини
(крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх
коробок і порогів, паркету, опалубки для бетонних
будівельних робіт, гонту і дранки покрівельних), т
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Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші
(крім самосклеювальних), т
Газети, журнали та видання періодичні, які виходять
менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т
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Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи
незмiшанi продукти н.в.і.у, розфасовані для роздрібного
продажу, т
Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для
транспортування або пакування продукції (стакани для
сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з
пластмас, млн.шт
Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для
закупорювання, з пластмас, т
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з
пластмас, тис.шт
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім
виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи
ґрунтів діатомітових), тис.м3
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу,
бетону або каменю штучного, тис.т
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т

Найменування продукції
за Номенклатурою продукції промисловості,
одиниця вимірювання
Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки
стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд
інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з
металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів,
башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам
для них, порогів, устатковання для риштовань
будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт,
конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або
переважно з листового матеріалу), т
Обладнання для зважування інше, шт
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Меблі для сидіння м’які з дерев'яним каркасом
(уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел;
2387
90,6
крім обертових), шт
173
36,0
Меблі для офісів дерев'яні, шт
Меблі для спалень дерев'яні (крім вмонтованих у стіну
шаф, каркасів матрацних, світильників і
освітлювального устатковання, дзеркал, призначених
2942
118,4
для встановлення на підлозі, сидінь), шт
Меблі для їдалень та віталень дерев'яні (крім дзеркал,
13214
104,6
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
146,7
99,1
Електроенергія, млн.кВт·год
__________
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