
 

Виробництво промислової продукції за видами за 2011–2019 роки 
 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 

Граніт, необроблений або начорно 

оброблений, тис.т 18,9 к к к к к к 4,9 15,2 

Піски будівельні, такі як глинисті, 

каолінові, полевошпатові (крім 

кременистих та металоносних пісків), тис.т 110,4  128,2  123,8  151,1  к 202,6 282,6 248,1 338,1 

Галька та гравій, що використовуються як 

наповнювачі бетону, для дорожнього 

покриття та подібних цілей; кремінь, тис.т 412,5 369,7 369,5 357,0 222,5 175,5 к к – 

Інший камінь дроблений, який 

використовується як наповнювач бетону, 

для дорожнього покриття та подібних цілей 

(крім гальки, гравію, кременя, вапняку, 

доломіту та іншого вапнякового каменю), 

тис.т 2171,5 2203,5 2121,2 1578,3 1481,2 1077,2 1153,4 1101,3 1564,6 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені 

– туші, напівтуші, четвертини необвалені, т 4340 3765 4819 3507 3975 3546 3187 3329 3322,3 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, 

напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи 

консервантами для тимчасового 

зберігання), т 5861 5548 3981 3184 2556 2958 1794 1486 1019,3 

Субпродукти харчові великої рогатої 

худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших 

тварин родини конячих, свіжі чи  

охолоджені, т 1085 1139 968 708 909 936 717 780 686,4 

Шкури великої рогатої худоби або тварин 

родини конячих, цілі, необроблені, шт 8195 5943 9667 7772 11334 11674 10139 11049 14419 

М'ясо курей, курчат свіже чи охолоджене – 

тушки, т 120595 124629 106218 67232 65482 75500 74738 37965 35551 

М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - 

частини тушок, т к к 147337 156885 к к к к 111263,4 

М’ясо курей, курчат, заморожене – тушки, 

т 1988 1183 к 3154 к к к к 48269 



 

 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

М’ясо курей, курчат, заморожене - частини 

тушок, т к к к к к к к к 89100,4 

Субпродукти харчові свійської птиці, т 19779 24672 19794 30681 21484 24651 23036 24338 24805 

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 2009 1994 1859 1695 1864 1482 1328 469 421,4 

Продукти готові та консервовані зі свинини 

(з окостів та відрубів з них; крім страв 

готових), т к к к к к 499 588 275 37,1 

Продукти готові та консервовані з м‛яса чи 

субпродуктів великої рогатої худоби (крім 

виробів ковбасних та подібних продуктів, 

гомогенізованих продуктів, виробів з 

печінки та страв готових), т к к к к к 525 508 362 38,5 

Риба сушена і в'ялена, т 504  377  355  438  1887  1795 1335 1273 1369 

Оселедці солоні, т 159  177  161  96  34  26 к к к 

Риба солона, крім оселедців, т 55  117  139  к  15  7 к к к 

Риба копчена (уключаючи філе; крім 

тихоокеанського, атлантичного та 

дунайського лосося, оселедців та форелі, а 

також крім риб’ячих голів, хвостів та 

черевець), т 370 321 354 206 246 264 268 292 202 

Готові продукти і консерви з іншої риби, цілі 

чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті 

(крім фаршу та страв готових із риби), т к к к к 605 к к 1185 428,3 

Сік яблучний, тис.л 106 339 199 219 462,3 310,6 197,5 291,6 255,6 

Овочі та гриби, суміші овочів, свіжі або 

варені у воді чи на пару, заморожені (крім 

картоплі), т к к к 14094 14140 9161 6280 7427 6011 

Квасоля консервована без додавання оцту 

чи оцтової кислоти (крім страв готових 

овочевих), т 713 1164 к к к 1763 1176 к 1603 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Горох консервований без додавання оцту чи 

оцтової кислоти (крім страв готових 

овочевих), т 8324 8900 9844 10425 к 7808 к к к 

Кукурудза цукрова консервована або 

оброблена (крім страв готових овочевих та 

цукрової кукурудзи сушеної, замороженої 

або консервованої з додаванням оцту чи 

оцтової кислоти), т 11492 6817 9517 4503 к к к к к 

Овочі й суміші овочів, не віднесені до інших 

угруповань (крім страв готових овочевих та 

заморожених овочів і сумішей овочів), т 7727 5867 8215 6568 1236 3332 4318 4637 3707 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби 

та частини рослин їстівні інші, приготовлені 

чи консервовані з додаванням оцту чи 

оцтової кислоти, т 15386  10342  12096  8347  4751  5771 6469 7231 5929,1 

Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, 

повидло, варення, з інших плодів і горіхів, 

піддані тепловому обробленню (крім 

продуктів гомогенізованих), т 1067  474  1028  449  к  416 384 511 445,7 

Олії соняшникова та її фракції, нерафіновані 

(крім хімічно модифікованих), т 77888  78680  78417  85277  75095  70663 75105 73125 86080,3 

Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім 

хімічно модифікованих), т 602 1170 1779 2105 6977 35273 41559 44867 50959,3 

Макуха і відходи тверді інші, одержані в 

результаті екстракції олії соєвої, т 2932 10315 16245 19414 41577 150957 174488 185783 208804,2 

Макуха і відходи тверді інші, одержані в 

результаті екстракції жирів або олій з насіння 

соняшнику, т 97463 97477 90068 100065 90640 80779 83943 83670 96959,8 

Молоко та вершки незгущені й без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 21%, у первинних 

пакуваннях об’ємом більше 2 л, т 2559 2252 1077 2603 1138 к  к  к  к 

Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у 

твердій формі, жирністю не більше 1,5%), у 

первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг, т 2698  3190  2672  5929  3524  1402 1515 2055 1458 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 3499  3033  5172  6637  7075  5612 6873 8237 7770,4 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cир свіжий неферментований (недозрілий і 

невитриманий; уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир), т 2478 2947 3185 2797 2614 2599 2462 2244 к 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший 

неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із 

молочної сироватки та кисломолочного 

сиру), т 18396 20718 21240 15164 14899 15578 15367 14591 14918,8 

Сир плавлений (крім тертого або 

порошкового), т 1845 1977 1769 1952 2311 2335 2067 1817 1843 

Сироватка та модифікована сироватка в 

порошку, гранулах чи інших твердих формах, 

згущена чи незгущена, з доданням чи без 

додання підсолоджувальних речовин, т 8380 10403 11742 9137 10338 11134 12775 12619 11420 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 127666 128981 125969 122713 130631 87344 111950 67249 70413 

Борошно з культур зернових інших (крім 

борошна пшеничного чи пшенично-

житнього), т 13736 13489 11514 9956 10077 9968 6573 5135 5818,2 

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) та борошно грубого 

помелу з твердої пшениці, т … … … … … 47618 40222 38627 34828 

Зерна зернових культур плющені, 

перероблені в пластівці, лущені, обрушені, 

різані або подрібнені (крім рису), т … … … … … 7109 5520 6019 6988,9 

Продукти готові харчові із зернових культур, 

одержані шляхом здуття або смаження 

зерен, т 557 497 478 493 837 1240 1752 1779 1632,6 

Висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення кукурудзи, т 39178 54309 53632 44115 47121 46698 44738 41348 35255 

Висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення пшениці, т 44672 42640 28592 41330 45621 32168 42904 23662 26526 

Висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення інших видів культур зернових 

(крім кукурудзи, рису, пшениці), т 1188 1504 1629 1766 2074 2674 2147 2335 2546,2 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 

зберігання, т 62378  60595  51336  41071  35582  29536 24809 21929 19330 

у тому числі          

хліб житній 580 888 585 495 305 154 171 199 к 

хліб пшеничний 36055 34647 28901 23486 18977 15486 12119 10544 9096,4 

хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній 15528 14287 13089 10405 9561 7480 6609 6003 4906,2 

вироби булочні 10180 10733 8707 6636 6688 6357 5841 5119 5086,2 

Торти, т 1410 2281 1825 2085 796 157 161 208 256 

Вироби здобні (булочки підвищеної 

калорійності, листкові, рулети з маком, 

рогалики тощо), т 5073  4397  3480  3429  2911  2741 2512 2431 2226,1 

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні 

підсмажені, т 1939 1163 1318 1562 1980 2143 3018 4914 5608,9 

Пряники та вироби подібні, т 2705  2137  1157  1473  1345  1255 1136 1380 1411,4 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-

печиво; крім частково чи повністю 

покритого шоколадом або іншими сумішами, 

що містять какао), т 9700 7067 7070 7129 7502 6537 6371 5438 4614,2 

Вироби макаронні неварені (крім виробів із 

вмістом яєць, з начинкою або приготовлених 

іншим способом), т 481 305 350 374 226 190 166 193 127 

Цукор білий рафінований буряковий у 

твердій формі, т 148453 139926 к 88736 к к к к к 

Спреди, з масовою часткою загального жиру 

від 50% до 85%, у тому числі молочного 

жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, та 

суміші жирові, з масовою часткою загального 

жиру не менш ніж 99,0 %, у тому числі 

молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 

25%, т 10521 9690 8609 3864 3177 к к 9151 к 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для свиней, 

т 17488 34937 38189 49991 50652 53368 44136 39765 33748,5 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для великої 

рогатої худоби, т 15817 14316 16121 26720 43799 54574 54732 46713 29708,5 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для 

свійської птиці, т 698555 736557 703710 740002 551076 585811 562742 599657 759533,3 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин, не віднесені 

до інших угруповань, т 204264 204729 223890 199225 188997 186848 184808 158388 103713,2 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, 

тис.л чист.спирт 41096,4 39215,1 32161,5 28337,6 22609,7 21331,0 17030,1 16724,8 14906,8 

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 6346,7 5840,1 5861,3 5758,2 4732,9 3016,1 4114,5 4465,6 5273,2 

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 к 83,2 87,5 272,3 474,6 842,4 979,0 965,9 981,0 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і 

пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 

тис.дал к к к 843,4 996,4 940,6 1517,9 2042,2 2426,9 

Води мінеральні та газовані, непідсолоджені, 

тис.дал 4758,1 5958,9 6277,9 7532,0 4741,1 3652,5 3661,7 3812,1 4384,5 

Води натуральні мінеральні негазовані, 

тис.дал 3148,1  к  3919,0  3228,1  2871,2  3053,8 3064,6 к к 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 879,0  1028,8  996,2  864,7  510,0  446,1 к к к 

Води газовані інші, тис.дал 731,0  1134,9  1362,7  3439,2  1359,9  к к к к 

Води з додаванням цукру і речовин 

підсолоджувальних чи ароматизуючих 

інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні 

й газовані), тис.дал 9574,3 11089,1 11204,1 11346,7 12452,6 12965,8 13215,6 13081,7 12742,2 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Напої безалкогольні, які не містять 

молочного жиру (крім підсолоджених або 

непідсолоджених мінеральних, газованих 

або ароматизованих вод), тис.дал 71,0 286,9 к к к 115,3 97,4 113,6 99,6 

          

Білизна постільна бавовняна (крім 

трикотажної машинного чи ручного 

в'язання), кг 82130 23939 22693 47712 35019 45880 36322 23226 38157 

Брезенти, навіси і тенти (крім навісів для 

будинків-фургонів), кг 33747 38117 37601 30975 23133 21505 37002 38291 80409 

Серветки для миття підлоги, посуду, 

ганчірки та вироби подібні для прибирання 

машинного чи ручного в’язання; пояси та 

жилети рятувальні, вироби готові інші (крім 

гігієнічних прокладок, пелюшок та виробів 

подібних), кг – 3710 4292 1536 1724 576 8873 17364 9852,1 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 157,0 133,6 174,4 149,3 133,1 132,1 96,1 104,8 81,0 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та 

хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, 

виробничі та професійні, тис.шт 143,8 109,4 88,0 87,9 87,8 87,5 85,0 74,8 75,9 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 143,8 94,5 95,0 88,2 85,8 80,2 69,7 74,0 55,0 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями 

чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 

або з волокон синтетичних або штучних, 

виробничі та професійні, тис.шт 120,1 86,5 72,5 75,5 80,8 36,9 38,7 47,0 43,4 

Комплекти і костюми жіночі та дівчачі з 

тканини бавовняної  або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт – к 2,5 2,7 2,6 0,9 1,0 1,2 к 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 62,7 42,2 32,6 22,2 20,1 38,0 21,6 4,0 46,3 

Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з 

тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 40,8 45,8 27,5 22,9 25,8 25,7 27,1 11,4 9,0 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, 

тис.шт 22,5  20,0  22,6  18,3  19,8  26,7 22,5 21,7 24,1 

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 

вітрозахисні та подібні вироби (крім жакетів 

та блейзерів, трикотажних, просочених, з 

покриттям, ламінованих або гумованих), 

жіночі та дівчачі, тис.шт 12,5  10,7  10,3  9,6  5,5  5,0 5,3 4,5 15,0 

Костюми та комплекти (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі, тис.шт 84,8  75,8  49,9  40,9  28,6  17,7 9,4 9,4 к 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі, тис.шт 57,3  62,0  69,4  79,5  85,1  116,3 104,5 92,8 57,6 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 

тис.шт 50,8  58,8  68,6  62,8  65,8  55,5 54,3 40,6 42,3 

Спідниці та спідниці-брюки (крім 

трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 26,2  22,5  9,7  5,0  5,6  3,3 7,2 11,7 7,3 

Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та 

хлопчачі, тис.шт 30,6  90,1  46,9  26,6  2,6  12,0 к к 3,8 

Блузки, сорочки та батники (крім 

трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 39,9  83,4  57,7  97,3  112,9  135,3 143,3 109,5 61,4 

Футболки, майки й подібні вироби, 

трикотажні, машинного або ручного 

в'язання, тис.шт к к к 125,5 102,7 90,4 142,2 121,1 83,6 

Одяг інший (крім трикотажного), не віднесені 

до інших угруповань (уключаючи спортивні 

та тренувальні костюми; крім жилетів 

стьобаних, костюмів лижних), чоловічий або 

хлопчачий, тис.шт 4,9 7,5 6,2 13,5 13,9 17,9 68,4 43,4 62,0 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рукавички, рукавиці, мітенки (крім 

трикотажних), тис. пар 746,1 650,5 255,0 172,8 146,5 116,7 18,2 14,2 17,5 

Капелюхи та інші головні убори, трикотажні 

машинного або ручного в’язання, з 

мереживних полотен, з фетру вовняного або 

інших текстильних тканин, виготовлені з 

цільної заготовки (але не зі смужок); сітки 

для волосся з різних матеріалів, тис.шт 7,1 9,6 16,5 9,7 8,9 6,1 9,0 

 

6,4 4,3 

Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-

чемоданчики для косметики і речей туалету, 

портфелі для документів, шкільні ранці та 

подібні речі, виготовлені зі шкіри 

натуральної або композиційної, шкіри 

лакової, листів пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, 

тис.шт к к к к к к к к 32,3 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри натуральної чоловіче 

(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; 

крім водонепроникного взуття та взуття із 

захисним металевим підноском), тис.пар 46,9 17,4 к 12,2 к 7,5 5,7 5,7 4,4 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри натуральної жіноче 

(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; 

крім водонепроникного взуття та взуття із 

захисним металевим підноском), тис.пар к к к к к 7,3 8,0 9,1 5,9 

Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) 

уздовж розпиляна чи розколота, розділена 

на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, 

тис.м³ 7,8 8,6 4,1 4,9 5,6 5,4 10,8 13,3 22,0 

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 18,7 15,5 12,4 11,7 12,9 19,1 20,1 24,5 21,7 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бруски, планки та фризи для паркетного 

або дерев'яного покриття підлоги, стругані, 

незібрані, дубові (крім профільованих), 

тис.м2 242,8 211,3 145,1 178,2 149,5 180,2 131,6 363,9 213,4 

Деревина, уключаючи планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані, у 

вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, 

фальцована, стесена, з V - подібним пазом, 

фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-

якого з ребер, торців чи площин, стругана 

або нестругана, шліфована або з’єднана в 

шип (крім хвойних порід та бамбука), т 594 546 430 460 453 185 82 1510 1722 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина 

інша, уздовж розпиляна, розділена на шари 

чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, з 

деревини листяних порід, м³ … … … … … 9328 15048 17988 29394,6 

Паркет дерев’яний щитовий, тис.м² – – – – – – к 25,4 29,2 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, 

шт 300 137 62 117 37 129 50 34 28 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт 525 775 1520 236 302 268 244 200 119 

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 178 343 514 234 277 315 865 953 1601 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, 

тис.шт 68,2 51,3 88,3 93,2 349,1 214,9 319,1 362,6 553,4 

Вироби інші з деревини (крім обичайок та 

дерев’яних трун), т  388 443 446 499 483 724 814 1265 1712,6 

Гранули та брикети з пресованої або 

агломерованої деревини, залишків або 

відходів деревини, т … … … … … … … 6873 5792,1 

Гранули та брикети із залишків або відходів 

рослинного походження, т  … … … … … … … 30533 31674,6 

          



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в 

аркушах, т к к к 618 591 к к 2201 1566 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих, т 4370  5345  6571  12880  10366  9125 10792 11141 13832,8 

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, 

книги бланків, ордерів та квитанцій з паперу 

чи картону, т 5 5 7 7 16 52 61 68 52,8 

Бланки і формуляри ділові, самокопіювальні 

та набори копіювальні поаркушно прокладені, 

з паперу чи картону, т 207 184 132 134 183 141 141 143 118,3 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону 

друковані, самосклеювальні, т 19 22 20 23 к 26 к к к 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону 

друковані інші (крім самосклеювальних), т 17558 18369 18986 14347 12412 10966 8322 7962 7624,9 

Проспекти, плакати та інша рекламна 

продукція, віддрукована (крім каталогів 

рекламних), т … 57 44 33 50 47 40 38 16 

Газети, журнали та видання періодичні, які 

виходять менше чотирьох разів на тиждень, 

віддруковані, т 420  621  303  217  293  350 321 242 193,1 

          

Діоксид вуглецю, т к к к к к 20320 6654 11940 17420 

Розчинники та розріджувачі складні 

органічні інші (крім на основі бутилацетату), 

т к к к к к к 640 882 838,2 

Мило та речовини поверхнево-активні 

органічні в брусках та подібних формах, не 

віднесені до інших угруповань, (крім для 

туалетних цілей), т 268 218 732 к к к к 361 к 

Засоби мийні та для чищення, які містять 

або не містять мило, включаючи допоміжні 

засоби для миття, розфасовані для 

роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх 

використовують як мило та поверхнево-

активні речовини), т 379  1756  2025  1127  837  1160 1442 1582 1673,8 

          



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Препарати лiкарськi, що мiстять iншi 

антибіотики, розфасовані для роздрiбного 

продажу, т 187,3 138,5 234,5 402,3 393,7 360,4 268,7 323,6 335,4 

Препарати лiкарськi iншi, що мiстять 

вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, 

для терапевтичного або профілактичного 

застосування, в дозованому вигляді чи 

розфасовані для роздрiбного продажу, т 124,3 90,9 124,8 89,3 105,0 114,0 119,7 124,5 128,6 

Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi 

чи незмiшанi продукти не віднесені до інших 

угруповань, розфасовані для роздрібного 

продажу, т 11175,7 13266,4 13288,9 14269,4 12081,5 12597,8 13879,4 12426,7 15204,0 

          

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 103,7 149,5 158,2 148,8 128,2 132,2 142,9 143,2 151,9 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби 

подібні для транспортування або пакування 

продукції, місткістю більше 2 л, з пластмас, 

тис.шт    13149,2 18529,4 12243,5 12912,2 13043,8 10131,2 

Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби 

для закупорювання, з пластмас, т – – – 748 587 707 606 718 815,6 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і 

пороги, з пластмас, тис.шт 92,5  99,2  71,5  54,6  53,2  70,4 58,2 56,1 81,8 

          

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, 

тис.м2 к к 1,6  к  к  14,6 25,7 29,0 25,9 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна 

(крім виробів з борошна кам’яного 

кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 

тис.м3 141,8  126,9  134,3  144,8  131,6  123,3 124,0 107,2 105,9 

Блоки та цегла з цементу, бетону або 

каменю штучного для будівництва, тис.т 45,5  47,2  42,7  32,7  34,4  57,0 45,9 43,0 38,9 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з 

цементу, бетону або каменю штучного (крім 

блоків та цегли для будівництва), тис.т 18,9  18,4  21,3  18,6  11,9  21,2 25,9 20,9 22,7 

Елементи конструкцій збірні для будівництва 

з цементу, бетону або каменю штучного, 

тис.т 179,6  208,1  197,0  89,4  218,1  93,4 107,3 105,7 42,9 

Розчини бетонні, готові для використання, 

тис.т 145,6  149,2  144,4  126,9  156,2  186,7 173,7 219,3 291,9 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів 

бетонних, готових для використання), тис.т 16,7  24,5  13,5  12,7  25,6  32,2 29,5 33,0 23,9 

Камінь оброблений для пам’ятників або 

будівництва з граніту та вироби з нього 

(крім плиток, кубиків та виробів подібних з 

найбільшою стороною розміром менше 7 см, 

бруківки, каменю бордюрного, плит для 

брукування), т 971 1278 1920 1691 846 518 474 274 375 

Суміші асфальтові для дорожнього покриття, 

тис.т 195,3 96,4 71,8 67,4 52,9 94,0 140,6 222,2 261,2 

          

Деталі, виливані з чавуну сірого, для 

машинного обладнання і механічних приладів 

(крім для двигунів), т – – – к к к 1820 1397 913 

Конструкції, виготовлені виключно або 

переважно з листового матеріалу, з металів 

чорних, інші, т к к 77 145 1311 1799 2465 3307 3791,7 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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, не віднесені до 

інших угруповань, (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 2152 1905 1739 1276 1023 2557 4207 3019 4213,2 

Двері, вікна і рами для них, пороги для 

дверей, з металів чорних, шт к к к к к к к к 266 

Двері, вікна і рами для них, пороги для 

дверей, з алюмінію, шт к к 7600 6700 3140 3362 2300 2739 4386 

Котли центрального опалення, шт к к к к к 436 657 436 307 

Котли водотрубні (крім водяних котлів 

центрального опалення, здатних генерувати 

пару низького тиску), шт к к к к 392 246 261 к 121 

Конвеєри та елеватори безперервної дії 

стрічкові для товарів або матеріалів, шт к к к к к к к к 55 

Трансформатори інші потужністю більше 1 

кВ·А, але не більше 16 кВ·А, шт к к к к к к к к 2205 

З’єднувачі, елементи контактні для проводів 

та кабелів на напругу не більше 1 кВ, тис.шт – 16,1 15,7 19,4 17,4 23,9 22,2 27,0 12,9 

          

Обладнання завантажувальне, спеціально 

призначене для використання у сільському 

господарстві, шт к 352 294 611 к к 482 к 195 

Устатковання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків, їх запечатування, 

наклеювання етикеток, устатковання для 

газування напоїв, шт 72 76 110 74 43 79 74 87 85 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Обладнання для зважування інше, шт – к к 691 416 812 350 818 804 

Розпушувачі та культиватори, шт к  564  216  381  479  585 467 330 126 

Борони дискові, шт 466  135  77  136  237  311 251 70 к 

Обладнання для сільського господарства, 

садівництва та бджільництва інше, шт к к к к к к к 341 120 

Верстати для оброблення деревини, корка, 

кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів 

твердих подібних, не віднесені до інших 

угруповань, шт к к к к к 29 к к 96 

Обладнання промислове для перероблення 

м'яса або птиці, шт к   202  56  59  83  48 74 57 41 

Обладнання інше для приготування або 

виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не віднесене до інших угруповань, шт к к к 80 83 к 77 к 28 

Засоби автотранспортні спеціального 

призначення інші цивільного використання, 

не віднесені до інших угруповань, шт – – – – к – – к 20 

Кузови для автомобілів вантажних, фургонів, 

автобусів, тракторів, самоскидів, автомобілів 

спеціального призначення, автомобілів для 

перевезення 10 осіб і більше (повністю 

зібрані та незібрані кузови), шт – – – – к к к 183 397 

Контейнери, спеціально розроблені та 

оснащені для транспортування вантажів 

одним чи декількома видами транспорту 

(уключаючи контейнери для перевезення 

рідин), шт к к к к к 116 294 310 318 

          

Меблі для сидіння м’які з металевим каркасом 

(крім обертових, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних, 

перукарських тощо; меблів для сидіння, що 

використовуються у засобах транспортних 

моторних та повітряних), шт к к к к к к к к 36 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Меблі для сидіння жорсткі з металевим 

каркасом (крім обертових, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських тощо), шт 776 574 703 к к к к к 2077 

Меблі для сидіння, що трансформуються у 

ліжка (крім садових та кемпінгових крісел), 

шт 6914 8253 9106 9006 4443 к 5138 5379 5167 

Меблі для сидіння м'які з дерев'яним 

каркасом  (уключаючи гарнітури меблеві з 

дивану та двох крісел; крім обертових), шт 27039 30664 22125 23077 25499 26486 31110 38127 34213 

Меблі для сидіння жорсткі з дерев'яним 

каркасом (крім обертових), шт 6033 5326 3104 3647 1678 2377 2510 к 4290 

Меблі для офісів дерев'яні, шт 6288 6305 7470 4685 2520 5453 5393 15302 14685 

Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні, шт к к 29317 11144 12566 16517 к 14890 36903 

Меблі кухонні, шт 102317 144493 169258 136161 86850 92202 136883 163088 313135 

Матраци з металевими пружинами (крім 

матраців з пористої гуми та полімерних 

матеріалів), шт к к 27440 34219 26200 19925 20521 к к 

Матраци (крім матраців з пористої гуми, 

полімерних матеріалів і матраців з 

металевими пружинами), шт 20220 16774 16295 12069 7938 6405 7483 5186 1372 

Меблі металеві (крім меблів офісних, 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських та спеціальних 

для монтування hі-fі аудіо-, відео- та 

телевізійних систем), кг – к к к к к к 50926 10516 

Меблі для спалень дерев'яні (крім 

вмонтованих у стіну шаф, каркасів 

матрацних, світильників і освітлювального 

устатковання, дзеркал, призначених для 

встановлення на підлозі, сидінь), шт 74772 88005 104399 92509 87003 78125 62665 52776 51322 

Меблі для їдалень та віталень дерев'яні (крім 

дзеркал, призначених для встановлення на 

підлозі, сидінь), шт 80833 109159 89924 77748 59660 96234 138033 185521 177551 



 

        Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості,                         

одиниця вимірювання 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Меблі дерев’яні інші (крім для спалень, 

їдалень та віталень, кухонь, офісів, для 

підприємств торгівлі, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних, 

спеціальних меблів для монтування hі-fі 

аудіо-, відео- та телевізійних систем), шт к – к – 20 к 293 435 759 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія1, млн.кВт·год 1856 1902 2151 1705 1431 1629 1768,6 1870,4 1493,4 

у тому числі вироблена          

тепловими електростанціями  898 928 930 921 913 926 915,0 937,9 881,1 

гідроелектростанціями  957  974  1221 784  517  702  853,1 931,9 610,3 

сонячними електростанціями 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 2,0 

Теплоенергія, вироблена і відпущена 

котельнями та окремими котлами, що 

працюють на паливі, включаючи 

альтернативні види палива, тис.Гкал 2535,1 2370,7 2085,5 1731,8 1559,7 1766,9 1526,0 1809,7 1802,9 

у тому числі теплоенергія, вироблена 

тепловими електростанціями (ТЕС, ТЕЦ) 1478,4 1212,7 926,3 996,4 858,2 832,7 877,4 913,0 726,1 

_____________ 
1 Розходження між підсумком та сумою доданків пояснюється заокругленням даних. 
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної 
інформації. 

— явищ не було.  

… – відомості відсутні. 
 

Дані отримано за результатами державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції за видами, 

яке проводиться  відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та 

реалізації промислової продукції, затверджених наказом Держстату від 25.12.2012 № 540 (зі змінами) (розміщені на офіційному вебсайті 

Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори / Статистична методологія / Економічна статистика / Економічна 

діяльність / Промисловість"). 

 

Примітка. Показник щодо виробленої промислової продукції відображає валове виробництво, уключаючи продукцію, призначену для 

подальшої переробки в межах одного підприємства, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства. 

 

Станом на 06.10.2020 
 


