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Підсумки роботи промисловості Київської області  

за 2015 рік 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
 (відсотків) 

 

Грудень 
2015р. до 
листопада 

2015р. 

Грудень 
2015р. до 

грудня 
2014р. 

 
 

2015р. до 
2014р. 

 

Довідково:
2014р. до 

2013р. 

Промисловість 91,7 96,1 92,7 101,6 
Добувна та переробна промисловість 90,2 98,5 94,0 103,2 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 94,2 183,7 91,6 92,9 
Переробна промисловість 90,1 98,0 94,0 103,3 

у тому числі     
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 77,5 92,6 93,5 101,6 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  103,4 150,6 131,6 90,1 
Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 99,3 90,4 84,7 98,1 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення …1 …1 …1 …1 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 75,7 94,9 109,5 84,9 
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 101,9 110,2 94,9 93,9 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції 104,2 112,4 101,0 96,8 
Металургійне виробництво. Виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  96,9 82,8 82,2 136,2 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 81,4 140,5 116,1 96,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 104,3 81,6 83,3 91,2 

 

1 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 
 

 



Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено за  
2015р. 

2015р. у % до 
2014р. 

М’ясо, включаючи субпродукти, т  150038 89,5 
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 4140 107,1 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 17421 98,5 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, 
баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих 
свіжі чи охолоджені, т 3307 104,8 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т 108748 88,1 
Субпродукти харчові свійської птиці, свіжі або охолоджені 
(крім ожирілої печінки гусей та качок),т 15690 85,7 
Вироби ковбасні, т 5555 100,1 
Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів 
іншої свійської птиці (крім виробів ковбасних виробів з 
печінки та страв готових), т 46 22,9 
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 30480 84,6 
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т 1238 108,7 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 136045 119,3 
Масло вершкове, т 3952 87,6 
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 2986 75,6 
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), 
включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т 13837 98,0 
Сири жирні, т 2098 101,5 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 97722 108,7 
Борошно, т 129127 92,1 
Крупи, т 42267 107,0 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, т 824103 101,9 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 103783 105,1 
Торти, т 181 89,6 
Тістечка, т 429 101,7 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, слойоні, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 3280 116,1 
Пряники та вироби аналогічні, т 1106 116,9 
Печиво солодке і вафлі, т 28842 109,0 
Цукор білий кристалічний, т 154533 68,1 
у т.ч. буряковий, т 154533 68,1 
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не 
містять какао, т 442 64,0 
 



Продовження 
 Вироблено за  

2015р. 
2015р. у % до 

2014р. 
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т 425 50,7 
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 5252 102,5 
Пиво солодове, крім пива безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю менше 0,5% тис.дал 5735,4 66,0 
Напої безалкогольні, тис.дал 26212,6 108,4 

 

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.  

Примітка. Інформація надана з письмового дозволу підприємств–виробників. 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                             Л.П.Височан 
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