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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Промислове виробництво області за 2018 рік 
 

За підсумками 2018р. індекс промислової продукції, порівняно з 2017р., 
склав 104,6%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2018р. порівняно із 2017р. 
індекс обсягу виробництва становив 84,8%. 

У переробній промисловості у 2018р. обсяг виробництва промислової 
продукції зріс на 5,7%.  

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв у 2018р. 
випуск промислової продукції скорочено на 5,3%. Зменшено виробництво борошна 
(на 11,7%), м'яса свиней свіжого чи охолодженого (на 16,4%), сумішів соків 
фруктових та овочевих (на 17,4%), вина з фактичною концентрацією спирту більше 
15% (на 62,9%).  

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів порівняно з 2017р. індекс промислової продукції становив 93,8%, 
зокрема, у текстильному виробництві 122,1%, на підприємствах з виробництва 
одягу – 91,5%, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 81,3%.  

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 
поліграфічної діяльності за підсумками 2018р. індекс виробництва промислової 
продукції становив 92,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з 
деревини та корка – 93,6%, у виробництві паперу та паперових виробів – 79,2%, 
поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 79,1%.  

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2018р. порівняно з 
2017р. обсяг промислової продукції зменшено на 8,1%.  

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції за підсумками 2018р. проти 2017р. індекс 
промислового виробництва склав 99,3%.  

На підприємствах машинобудування протягом 2018р. спостерігалось 
нарощування обсягів виробництва. За підсумками року порівняно з 2017р., приріст 
продукції становив 13,8%, зокрема, у виробництві автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 18,6%, машин і 
устатковання не віднесених до інших угруповань – 2,4%. Поряд із цим зафіксовано 
скорочення обсягу продукції у виробництві машин і устатковання на 23,9%, 
виробництві електричного устатковання – на 3,7%, комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції – на 3,6%.  

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2018р. 
індекс промислової продукції становив 99,6%. 
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