
Виробництво основних видів промислової продукції  
у січні–квітні 2016 року¹  

 
 

Вироблено 
 у  

січні–квітні 
2016р. 

Темпи 
зростання, 

зниження за  
січень–квітень 
2016р. у % до  
січня–квітня 

2015р. 
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; 
галька, гравій, тис.т 262,6 69,0 
   
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 1019 80,2 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 715 88,2 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т 87132 105,1 
Вироби ковбасні, т 526 95,3 
Риба сушена і в’ялена, т  95 79,2 
Риба, у тому числі філе, копчена, т  61 62,9 
Риба, перероблена чи консервована в інший спосіб, крім готових 
страв із риби, т  685 50,7 
Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), т 24364 100,3 
Масло вершкове, т  1710 93,6 
Сири жирні, т 6190 109,5 
Борошно, т 27864 62,2 
Крупи, т 19432 109,1 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 9734 79,1 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 918 88,8 
Пряники та вироби подібні, т 405 109,5 
Печиво солодке і вафлі, т 3685 96,1 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, т 301315 103,1 
Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал 1938,4 113,4 
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.дал 887,0 58,4 
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 988,6 114,1 
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 101,0 80,2 
Напої безалкогольні, тис.дал 3790,6 113,2 
   
Білизна постільна, тис.шт 31,6 70,2 
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт 5,4 337,5 
Костюми та  комплекти (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 5,7 68,7 
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 38,7 150,6 
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 26,5 141,7 
Трикотаж спідній, тис.шт 29,8 75,1 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 36,3 132,0 
Взуття, тис. пар 6,3 92,6 
   
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з 
деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, 
тис.м3 5,5 88,7 



Продовження 
 

Вироблено 
 у  

січні–квітні 
2016р. 

Темпи 
зростання, 

зниження за  
січень–квітень 
2016р. у % до  
січня–квітня 

2015р. 
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх 
коробки та пороги, з деревини, м2 185 96,4 
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної 
сировини, т 9874 87,6 
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 2293 65,6 
Етикетки з паперу чи картону, т 3974 105,9 
Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше 
чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т 108 130,1 
   
Амiак безводний, тис.т N 285,1 99,1 
Сечовина, тис.т N 101,0 94,8 
Нітрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або 
упаковках вагою 10 кг і менше), тис.т N 96,8 100,8 
Смоли амінові інші, смоли фенольні та поліуретани, в 
первинних формах, т 4138 110,9 
Фарби та лаки, інші; сикативи готові, т 141 115,6 
   
Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші 
антибіотики, т 143,0 96,7 
Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні і 
не містять гормони чи антибіотики, т 4231,1 102,5 
   
Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з 
пластмас, тис.шт 39654,8 98,2 
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, 
тис.шт 10,3 141,1 
   
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 
борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових), тис.м3 22,5 102,3 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 18,8 241,0 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або каменю штучного, тис.т 33,7 54,0 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т  28,0 259,3 
   
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, 
профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 517 188,0 
Котли парові або котли парогенеруючі інші; котли, що 
працюють на перегрітій воді, шт 84 83,2 
   
Електродвигуни потужністю не більше 37,5 Вт; двигуни 
постійного струму інші; генератори постійного струму, шт 3527 131,6 
Пристрої електромонтажні, тис.шт 7,1 169,0 
   
Обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, 
пакування й обгортання пляшок та інших ємностей, шт 24 184,6 
Розпушувачі та культиватори, шт 331 117,0 
   
Електроенергія, млн.кВт·год 673 109,2 
Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і відпущена), 
тис.Гкал 1529,5 101,0 
___________ 
1Інформація наводиться на підставі місячної звітності. 


