
Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2016 роки 
  

  2011 2012 2013 20141 20151 20161 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Вугілля кам'яне, млн.т  19,9 18,9 18,2 10,9 4,1 5,3 

Крейда, тис.т 106 41,4 28,8 15,7 …2 …2 

Піски будівельні, такі як глинисті, 
каолінові, полевошпатові (крім 
кременистих та металоносних пісків), 
тис.т 442 374 358 …2 …2 …2 

Гранули, щебінь (камінь дроблений), 
крихта та порошок; галька, гравій, тис.т 321 379 194 57,1 …2 …2 

Переробна промисловість 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи 
охолоджене, тис.т 1,5 1,9 2,0 1,4 0,5 0,4 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, тис.т 8,1 6,8 6,6 3,5 0,3 0,3 

М’ясо свійської птиці свіже чи 
охолоджене, тис.т 14,3 18,0 17,4 13,6 – – 

М’ясо свійської птиці заморожене, тис.т …2 …2 5,0 2,8 …2 – 

Вироби ковбасні, тис.т  18,0 18,6 18,1 8,3 …2 …2 

Олія соняшникова нерафінована та її 
фракції (крім хімічно модифікованих), 
тис.т 63,1 59,4 72,9 97,9 91,5 85,5 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 
стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 
пептизоване), тис.т 13,2 12,7 19,9 12,5 2,8 3,3 

Масло вершкове, тис.т  2,0 1,5 1,2 1,1 0,9 1,1 

Сир свіжий неферментований 
(недозрілий і невитриманий; уключаючи 
сир із молочної сироватки та 
кисломолочний сир), тис.т 1,5 1,6 1,4 0,6 0,1 0,1 

Сири сичужні та плавлені, тис.т 0,5 0,4 0,3 0,3 …2 …2 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 
молоко та вершки, тис.т 6,9 7,2 7,6 4,5 0,5 0,5 

Борошно, тис.т 118 173 151 76,5 54,1 36,7 

Крупи, тис.т 22,8 28,5 24,5 11,4 …2 …2 

Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, тис.т 68,5 66,0 60,8 30,0 11,7 11,0 

Печиво солодке і вафлі, тис.т 15,7 16,2 15,1 5,5 0,0 0,0 

Вироби макаронні, локшина та вироби 
борошняні подібні, тис.т 10,0 8,2 10,2 4,9 0,1 0,0 

Шоколад та готові харчові продукти, що 
містять какао (крім какао-порошку 
підсолодженого), у пакованнях масою 
менше 2 кг, тис.т 12,9 12,0 11,2 2,5 – – 

Вироби кондитерські цукрові (у т. ч. 
шоколад білий), що не містять какао, 
тис.т 0,5 …2 1,3 …2 – – 

Їжа та страви, готові, з виробів 
макаронних, тис.т 1,9 1,9 1,8 0,9 – – 

Пиво солодове (крім пива 
безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю не більше 0,5%), млн.дал 1,1 1,2 1,2 1,1 0,5 0,6 

Води натуральні мінеральні газовані, 
млн.дал 0,2 0,1 0,1 0,0 …2 …2 

Напої безалкогольні, млн.дал 1,3 1,3 1,5 0,5 …2 …2 



            

Білизна постільна, тис.шт 70,1 36,0 16,8 4,5 …2 …2 

            

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, 
чоловічі та хлопчачі, тис.шт 38,1 33,9 23,2 …2 …2 4,0 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, 
тис.шт 99,2 89,2 48,0 …2 …2 …2 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), 
жіночі та дівчачі, тис.шт 116 90,3 124 57,6 …2 …2 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 94,5 79,9 99,5 49,1 …2 …2 

Спідниці та спідниці-брюки (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 237 181 155 81,5 …2 …2 

Трикотаж спідній, млн.шт 12,8 13,9 15,3 7,9 – – 

            

Взуття, тис. пар 74,8 56,8 43,2 9,1 …2 …2 

            

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 22,6 14,1 28,4 28,4 32,4 17,2 

Вікна, двері балконні та їх рами, з 
деревини, шт 1073 1407 646 420 …2 …2 

Двері та їх коробки та пороги, з 
деревини, шт 1818 1864 1744 489 …2 …2 

            

Коробки та ящики, з паперу або картону 
гофрованих, тис.т 110 97,6 101 86,3 …2 …2 

Зошити з паперу чи картону, т …2 …2 10 5 …2 – 

            

Смоли карбамідні та тіокарбамідні, 
смоли меламінові, в первинних формах, 
тис.т 33,8 40,4 29,3 12,7 …2 …2 

Смоли амінові інші, смоли фенольні та 
поліуретани, в первинних формах, тис.т 3,3 4,0 3,3 5,5 4,6 …2 

Фарби та лаки на основі поліефірів, 
акрилових і вінілових полімерів, у 
неводному середовищі; розчини, тис.т 9,0 7,9 6,6 3,6 0,3 0,2 

Засоби мийні та засоби для чищення, 
тис.т 10,3 11,2 12,3 5,2 …2 …2 

            

Цегла невогнетривка керамічна 
будівельна (крім виробів з борошна 
кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових), тис.м3 88,9 26,6 19,9 …2 …2 …2 

Вапно негашене, тис.т 305 470 491 …2 …2 …2 

Блоки та цегла з цементу, бетону або 
каменю штучного для будівництва, тис.т 138 263 225 86,6 7,1 …2 

Елементи конструкцій збірні для 
будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.т 32,8 25,6 20,1 4,5 …2 …2 

Розчини бетонні, готові для 
використання, тис.т 155 140 116 22,2 9,1 28,2 

            

Феросиліцій , тис.т       165 137 142 85,1 …2 …2 



Сталь без напівфабрикатів, отриманих 
безперервним литтям, тис.т 624 1111 827 279 145 112 

Труби та трубки, профілі порожнисті, зі 
сталі, тис.т 273 200 105 25,7 …2 – 

Кутики, фасонні та спеціальні профілі, 
холодного формування, отримані з 
плоского прокату, зі сталі нелегованої, з 
цинковим покриттям, тис.т 1,5 0,5 0,5 0,1 …2 …2 

Листи профільовані (ребристі) 
холодноформовані або оброблені у 
холодному стані, зі сталі нелегованої, тис.т 4,2 3,9 3,3 0,7 …2 …2 

            

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи 
сталі, тис.т 7,0 5,4 2,3 1,0 0,4 …2 

Конструкції інші та їх частини, плити, 
прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з 
металів чорних або алюмінію, тис.т 9,2 9,4 9,9 4,4 2,1 1,8 

Радіатори центрального опалення без 
електричного підігріву, їх частини, з 
металів чорних, тис.т …2 15,8 18,2 7,2 …2 – 

Резервуари, цистерни, баки та контейнери 
подібні (крім призначених для стисненого 
чи скрапленого газу), з металів чорних або 
алюмінію, місткістю більше 300 л, не 
оснащені механічним чи тепловим 
устаткованням, тис.т  0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

            

Прилади для контролю інших фізичних 
характеристик, тис.шт 1,6 2,4 1,2 0,7 0,4 0,4 

Термостати, маностати (стабілізатори 
тиску), інструменти та прилади для 
регулювання чи контролю, автоматичні 
інші, тис.шт 16,3 3,0 2,8 …2 …2 …2 

            

Апаратура електрична для комутації або 
захисту електричних схем, на напругу не 
більше 1000 В, тис.шт …2 …2 99,3 39,1 …2 …2 

            

Помпи відцентрові інші для 
перекачування рідин, помпи інші, тис.шт 2,5 3,8 1,2 0,1 …2 …2 

            

Меблі для сидіння переважно з 
дерев'яним каркасом, тис.шт 0,8 0,4 1,7 …2 …2 – 

Меблі для офісів і підприємств торгівлі, 
тис.шт 8,2 7,7 4,4 2,4 …2 …2 

Меблі кухонні, тис.шт 1,5 1,2 1,7 1,0 …2 – 

Меблі для спалень, їдалень і віталень 
дерев'яні, тис.шт 1,3 2,4 1,9 0,5 …2 – 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млрд.кВт∙год 6,0 6,5 6,1 6,0 3,1 3,8 
__________________ 

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 

щодо конфіденційності статистичної інформації.  


