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Підсумки роботи промисловості Київської області  
у січні–квітні 2016 року 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
 (відсотків) 

Квітень 2016 до  

Код за 
КВЕД-2010 березня 

2016 
квітня  
2015 

Січень–
квітень 
2016 до 
січня–
квітня 
2015 

Довідково:
січень–
квітень 
2015 до 
січня–
квітня 
2014 

Промисловість B+C+D 106,7 121,5 110,6 98,1 
Добувна та переробна промисловість B+C 112,0 125,3 109,7 103,2 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 123,3 82,5 90,8 88,0 
Переробна промисловість С 111,9 125,9 109,8 103,3 

у тому числі      
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 10-12 107,7 115,8 102,4 88,3 
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  13-15 117,1 122,8 199,5 80,5 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 97,5 108,2 96,9 92,1 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 …1 …1 …1 …1 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 115,9 106,3 95,9 125,9 
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 140,8 94,2 67,0 92,4 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 109,9 130,4 114,8 101,7 
Металургійне виробництво. Виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 178,0 195,6 132,4 147,1 
Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 93,2 133,4 126,2 95,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 76,0 96,3 116,0 72,1 

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику ” щодо 
конфіденційності інформації. 
 
Начальник                                                                                                                    Л. Височан 
 
Довідки: тел. (044) 486-91-17  
Більше інформації: http://www.kievobl.ukrstat.gov.ua 
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Додаток 1 
Виробництво найважливіших видів промислової продукції 

 
 Вироблено за 

січень–квітень  
2016 

Січень–квітень 
2016 до січня–

квітня 2015  
у % 

Переробна промисловість 
М’ясо, включаючи субпродукти, т  45520 88,5 
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 1126 97,8 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 5560 105,1 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, баранів, 
овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих свіжі чи 
охолоджені, т 1345 127,6 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т 32296 85,0 
Субпродукти харчові свійської птиці, свіжі або охолоджені (крім 
ожирілої печінки гусей та качок),т 4750 83,8 
Вироби ковбасні, т 1721 99,6 
Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів, інші, 
включаючи продукти з крові тварин (крім виробів ковбасних та 
подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки 
та страв готових), т 8822 72,5 
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т 392 146,8 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 43325 97,8 
Масло вершкове, т 1601 160,9 
Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального 
жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі 
не менше, ніж 25%, т 848 99,5 
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), 
включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т 4514 95,5 
Сири жирні, т 562 94,8 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 30387 95,6 
Борошно, т 33889 75,5 
Крупи, т 11654 82,3 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна 
та гранул із люцерни, т 312628 116,2 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 34258 107,8 
Торти, т 73 104,3 
Тістечка, т 146 120,7 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, слойоні, рулети з 
маком, рогалики тощо), т 1276 125,3 
Пряники та вироби подібні, т 386 104,3 
Печиво солодке і вафлі, т 9855 124,2 
Цукор білий кристалічний, т – – 
у т.ч. буряковий, т – – 
Соуси і продукти для приготування соусів інші; приправи та 
прянощі змішані (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних 
інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової), т 2060 137,3 
Напої безалкогольні, тис.дал 5705,8 83,9 
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Продовження 
 Вироблено за 

січень–квітень  
2016 

Січень-квітень 
2016 до січня–

квітня 2015  
у % 

Взуття, тис. пар 322,9 131,8 
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки  більше 6 
мм, тис.м3 18,1 135,1 
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та 
пороги, з деревини, м2 18477 138,9 
Коробки та ящики, з паперу та картону гофрованих, тис.м2 92269,8 102,1 
Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не 
містять гормони чи антибіотики, т 325 62,6 
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних 
матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т 1591 178,8 
Плити, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові неармовані або 
не з’єднані з іншими матеріалами, т 2668 115,4 
Мішки і пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не 
включаючи із синтетичних текстильних матеріалів) т 1578 105,7 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, млн.шт.ум.цегли  330,7 120,6 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 
або каменю штучного, тис.м3 10,6 65,8 
Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi 
у холодному станi, зі сталі нелегованої , т 3931 104,4 
Панелі багатошарові (сендвіч-панелі), виготовлені холодним 
формуванням з листів залізних або сталевих (тобто конструкції, які 
складаються виключно або переважно з двох стiнок, виготовлених 
з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним 
наповнювачем) (крім конструкцій будівельних збірних), т 1051 97,4 
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т 1296 98,0 
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та 
вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 925 132,0 
Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт. 40155 220,8 
Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт. 8951 96,5 
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. 24080 107,2 
Меблі кухонні, шт. 73649 126,9 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт. 45674 176,0 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 
Електроенергія, млн.кВт.год 1631,7 144,6 

 

1 Інформація сформована на підставі даних короткострокової звітності, якою охоплені великі і середні 
підприємства, а також малі – з вагомою часткою у виробництві видів промислової продукції.  


