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ПРЕС-ВИПУСК
До професійного свята працівників харчової промисловості
У третю неділю жовтня в Україні відзначається професійне свято працівників
харчової промисловості, розвиток якої тісно пов’язаний з рівнем життя та добробуту
населення країни.
Виробництвом харчових продуктів займаються підприємства, які розташовані
майже в усіх містах та сільських районах області. М’ясо та м’ясні продукти, консервовані
та перероблені риба, овочі й фрукти, олія та тваринні жири, молочні та борошно-круп’яні
продукти, хліб та хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, напої – далеко не повний
перелік продукції, що виробляється нині на потужностях підприємств Дніпропетровщини.
Виробниками харчової галузі у січні–серпні 2017р. перевищено рівень випуску
продукції відповідного періоду попереднього року (індекс склав 107,7%). Зростання
обсягів виготовленої продукції спостерігається на підприємствах з перероблення та
консервування фруктів і овочів, виробництва молочних продуктів, олії та тваринних жирів,
м’яса та м’ясних продуктів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості,
крохмалів та крохмальних продуктів, інших харчових продуктів та напоїв.
Товаровиробниками галузі збільшено випуск виготовлення виробів макаронних,
локшини та виробів борошняних подібних (на 1,7%), молока рідкого обробленого (на 5%),
соків фруктових та овочевих (на 6,6%), м’яса свійської птиці замороженого (на 8%),
печива солодкого і вафлів (на 8,5%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого (на
9,7%), шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку
підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг (на 12,1%), напоїв безалкогольних (на
13,3%), пирогів, пиріжків, пончиків (на 13,6%), тістечок (на 13,7%), сирів сичужних та
плавлених (на 14,4%), тортів (на 17,9%), борошна (на 18,1%), виробів ковбасних (на
20,5%), виробів кондитерських цукрових (у т.ч. шоколаду білого), що не містять какао (на
21,4%), пряників та виробів подібних (на 25,2%), круп (на 28,1%), масла вершкового (на
34,9%), соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших
(крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних,
гірчиці готової) (на 35,3%), риби, у т.ч. філе, копченої (на 44,6%).
У січні–серпні 2017р. обсяг реалізованої продукції галузі становив 17,6 млрд.грн.,
або 6,7% загальнообласного показника промислової діяльності, поступаючись лідерством
серед переробних підприємств регіону лише підприємствам металургійного комплексу.
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