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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 

іншого вапнякового каменю), тис.т 909,4 157,6 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, 

напівтуші, четвертини необвалені, т к к 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші 

(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання), т к к 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, 

баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі 

чи охолоджені, т к к 

М'ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т к к 

Субпродукти харчові свійської птиці, т к к 

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 к к 

Риба сушена і в'ялена, т 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 58,8 85,8 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини 

рослин їстівні інші, приготовлені чи консервовані з 

додаванням оцту чи оцтової кислоти, т к к 

Олія соняшникова та сафлорова та їх фракції, 

нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т к к 

Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно- 

модифікованих), т к к 

Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті 

екстракції олії соєвої, т к к 

Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті 

екстракції жирів або олій з насіння соняшнику, т к к 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 4212,3 108,9 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений 

(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 

кисломолочного сиру), т 8172,0 109,3 

Сир плавлений (крім тертого або порошкового), т к к 
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Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т к к 

Борошно з культур зернових інших (крім борошна пшеничного 

чи пшенично-житнього), т к к 

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 к к 

Продукти готові харчові із зернових культур, одержані шляхом 

здуття або смаження зерен, т к к 

Висівки, відходи та інші залишки від перероблення кукурудзи, 

т к к 

Висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці, т к к 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т к к 

Торти, т 134,8 135,5 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 

рулети з маком, рогалики тощо), т к к 

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені, т к к 

Пряники та вироби подібні, т 566,4 112,7 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи 

повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що 

містять какао), т к к 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 

тварин – для свиней, т 14535,9 85,8 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 

тварин – для великої рогатої худоби, т 6132,6 56,2 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 

тварин – для свійської птиці, т к к 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 

тварин, н.в.і.у., т 45773,9 102,1 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.л чист.спирт  к к 

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 к к 

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 631,2 117,1 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом 

алкоголю не більше 0,5%), тис.дал к к 

Води мінеральні та газовані, непідсолоджені, тис.дал к к 
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Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), 

тис.дал к к 

   

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного   

чи ручного в'язання), кг              18470,0 к 

Брезенти, навіси і тенти (крім навісів для будинків-фургонів), 

кг 8874,4 57,8 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 

або з волокон синтетичних, виробничі та професійні, тис.шт 31,8 167,4 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі 

та професійні, тис.шт к к 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, 

тис.шт к к 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі 

з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 

виробничі та професійні, тис.шт к к 

Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 

або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 27,4 187,7 

Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або 

з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, 

тис.шт к к 

Одяг інший (крім трикотажного), н.в.і.у. (уключаючи спортивні 

та тренувальні костюми; крім жилетів стьобаних, костюмів 

лижних), чоловічий або хлопчачий, тис.шт 29,6 98,0 

   

Деревина із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 

мм, тис.м3 17,0 128,8 

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 4,6 73,0 

Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного 

покриття підлоги, стругані, незібрані, дубові (крім 

профільованих), тис.м² к к 

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, т к к 
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Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж 

розпиляна, розділена на шари чи лущена, завтовшки 6 мм і 

менше, з деревини листяних порід, м³ к к 

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 1484,2 210,4 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт 343,7 122,1 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 

залишків або відходів деревини, т 3413,5 121,9 

Гранули та брикети із залишків або відходів рослинного 

походження, т к к 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 8942,1 121,3 

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, 

ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т 16,4 79,2 

Бланки і формуляри ділові, самокопіювальні та набори 

копіювальні поаркушно прокладені, з паперу чи картону, т 18,6 44,9 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші (крім 

самосклеювальних), т к к 

Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше 

чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т к к 

   

Аміак безводний, т N к к 

Сечовина, яка містить більше 45% азоту за масою, у 

перерахунку на сухий безводний продукт (крім у таблетках, 

подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше), тис.т N к к 

Hітрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або 

упаковках вагою 10 кг і менше), тис.т N к к 

Розчинники та розріджувачі складні органічні інші (крім на 

основі бутилацетату), т к к 

Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, 

включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та 

поверхнево-активні речовини), т к к 

   

Препарати лікарські, що містять інші антибіотики, розфасовані 

для роздрібного продажу, кг к к 

Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, 

розфасовані для роздрібного продажу, кг к к 

Препарати лікарські інші, що містять вітаміни чи провітаміни, їх 

похідні та суміші, для терапевтичного або профілактичного 

застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для 

роздрібного продажу, кг к к 
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Препарати лікарські інші, що містять змішані чи незмішані 

продукти, н.в.і.у., розфасовані для роздрібного продажу, кг к к 

   

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 68,4 103,7 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для 

транспортування або пакування продукції, місткістю більше 2 л, 

з пластмас, млн.шт 4,7 91,2 

Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, 

з пластмас, т 350,7 103,9 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт 50,2 129,4 

Вироби інші з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного 

призначення інших та пристроїв для стомічного використання), 

т 208,8 160,2 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м² к к 

   

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 

борошна кам'яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), 

тис.м³ 26,8 115,5 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 

будівництва, тис.т 21,2 152,5 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону 

або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва), 

тис.т 7,9 121,5 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 

або каменю штучного, тис.т 21,2 130,9 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 126,2 127,7 

Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 184,1 95,4 

   

Деталі, виливані з чавуну сірого, для машинного обладнання і 

механічних приладів (крім для двигунів), т к к 

Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового 

матеріалу, з металів чорних, інші, т 1850,1 183,2 

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 к к 

   

Розпушувачі та культиватори, шт к к 
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Машини та механічні пристрої інші, н.в.і.у., шт 254 68,1 

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 

   

Меблі для сидіння жорсткі з металевим каркасом (крім 

обертових, медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських тощо), шт 688 к 

Меблі для сидіння м‛які з дерев’яним каркасом (уключаючи 

гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт к к 

Меблі для офісів дерев'яні, шт 1948 126,2 

Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні, шт к к 

Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у стіну шаф, 

каркасів матрацних, світильників і освітлювального 

устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на 

підлозі, сидінь), шт к к 

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, 

призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт к к 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт·год к к 
 

1 Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження 

"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". 

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 

державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 


