
Виробництво промислової продукції за видами 

у січені-березні 2021 року1 
 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця вимірювання 
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Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
Інший камінь дроблений, який використовується як наповнювач бето-
ну для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію, 
кременю, вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю), тис.т 174,0 85,3 
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім 
кремнистих та металоносних пісків), тис.т к к 

Переробна промисловість 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені 
сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 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 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т  1610,1 104,1 
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л к к 

Вино з концентрацією спирту більше 15% (Портвейн, Мадера, Херес та 
інші), тис.дал к к 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 4045,2 99,4 
Сукні трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, 
тис.шт  24,4 39,0 

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби 
(крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, 
ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт к к 

Сукні (крім трикотажних) жіночі та дівчачі, тис.шт к к 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт к к 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт   к к 

Футболки, майки і подібні вироби, трикотажні машинного або ручного 
в’язання, тис.шт  к к 
Деревина з ялини та смереки уздовж розпиляна чи розколота, 
розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 14,1 78,8 
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 9,0 96,8 
Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків чи профілів, м3 1764,6 105,4 
Вікна, двері балконні та їх рами з деревини, шт к к 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт 137 107,0 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, залишків 
або відходів деревини, т  3045,9 101,0 
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т к к 
Вугілля деревне, агломероване чи неагломероване (уключаючи вугілля 
зі шкарлупи абр горіхів) т к к 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.т к к 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 32,7 102,5 
Меблі для сидіння м’які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури 
меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт к к 

Меблі кухонні, шт к к 

Меблі для спалень дерев'яні (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів 
матрацних, світильників освітлювального устатковання, дзеркал, 
призначених для всановлення на підлозі, сидінь), шт к к 

Меблі для їдалень та віталень деревяні (крім дзеркал, призначених для 
всановлення на підлозі, сидінь), шт к к 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
Електроенергія, млн.кВт год 73,1 105,8 
      

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. 


