
Виробництво основних видів промислової продукції 

 у січні–червні 2016 року1 

 

 

Вироблено 
у січні–
червні 
2016р. 

Січень–червень 
2016р. 
 у % до 

січня–червня 
2015р. 

Концентрати залізорудні неагломеровані, млн.т 25,2 97,6 

Концентрати залізорудні агломеровані, млн.т 14,0 108,5 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, тис.т 1,3 178,6 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, тис.т 12,2 95,4 

М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, тис.т 68,2 102,6 

Вироби ковбасні, тис.т 25,2 95,0 

Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, тис.т 1,0 99,0 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), тис.т 151,2 131,3 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), тис.т 22,1 97,1 

Масло вершкове, тис.т 0,7 80,0 
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), тис.т 1,8 104,2 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, тис.т 28,8 101,9 

Борошно, тис.т 66,7 87,7 

Крупи, тис.т 13,6 101,1 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 74,1 84,5 

Пряники та вироби подібні, тис.т 0,4 70,8 

Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-
порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, тис.т 17,0 104,3 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та 
гранул з люцерни, тис.т 335,5 99,5 

Води натуральні мінеральні, тис.дал   

  негазовані 1430,2 104,3 

  газовані 1713,4 117,3 

Напої безалкогольні, тис.дал 3421,0 84,9 

Білизна постільна, тис.шт 210,2 67,2 
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 17,0 77,6 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 15,4 136,3 

Трикотаж спідній, тис.шт 296,2 90,1 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 35,2 112,1 
Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, 
трикотажні машинного та ручного в’язання, тис. пар …2 …2 

Взуття, тис. пар …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 18,9 91,3 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, тис.т 14,9 101,5 
Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір 
прозорий для вікон, тис.т 8,6 63,0 

Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс газовий, тис.т 1967,1 99,2 
Кислота сірчана, тис.т 79,2 138,0 
Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному 
середовищі, тис.т 14,9 123,3 
Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у 
неводному середовищі; розчини, тис.т 14,6 121,8 
Засоби мийні та засоби для чищення, тис.т 38,2 99,7 
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену (не 
включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), тис.т 7,1 114,1 
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний 
шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т 618,4 113,0 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 84,2 127,6 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.м3 16,6 76,5 
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах 
первинних інших, тис.т 4662,4 107,3 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т 3255,2 107,8 
Напівфабрикати, отримані безперервним литтям, тис.т  1924,5 93,7 
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Прокат готовий чорних металів, тис.т 2239,6 111,2 

Труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, тис.т 362,4 102,3 

Дріт зі сталі, тис.т 88,8 114,0 
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем 
на напругу більше 1000В, шт 1004 67,0 
Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих двигунів 

внутрішнього згоряння, тис.шт 259,7 88,7 
Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання грунту, 
тис.шт 19,7 499,6 

Розпушувачі та культиватори, шт 312 145,8 
Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні,  
несамохідні, шт 203 260,3 
Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів 
оброблення грунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших, шт 99 71,7 
Судна прогулянкові та спортивні, надувні, тис.шт 7,4 62,3 
Електроенергія, млрд.кВт∙год 3,8 173,2 

_____________ 
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.  
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 

інформації.  
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