
 

Для інформації та вжиття відповідних заходів повідомляємо, що   

«Індекс промислової продукції», який входить до переліку показників 

Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, у січні– 

липні 2018 року порівняно з січнем–липнем 2017 року становив 109,1% (по 

Україні – 102,6%), це дозволило Сумщині посісти 2 місце у рейтингу регіонів. 

 

Додатки: 1. «Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

             у Сумській області у січні–липні 2018 року» на 1 арк. в 1 прим. 

       2. «Виробництво окремих видів промислової продукції у Сумській 

             області у січні–липні 2018 року» на 2 арк. в 1 прим. 

 
 

 
 

 

Додаток 1 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

у Сумській області у січні–липні 2018 року 

 
(відсотків) 

 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Липень 2018 до 
Січень–липень 

 2018 до  
січня–липня 

2017 

Довідково: 
січень–липень 

2017 до  
січня–липня 

2016 

червня  
2018 

липня 
2017 

Промисловість   B+C+D 136,2 120,4 109,1 102,4 

Добувна та переробна 
промисловість B+C 139,3 121,6 110,4 104,0 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 106,0 177,2 99,6 87,4 

Переробна промисловість    С 145,5 116,7 112,6 108,0 

з неї      
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв і тютюнових виробів 10-12 119,8 109,7 119,1 90,5 
Текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри, виробів  
зі шкіри та інших матеріалів  13-15 72,8 83,5 88,4 108,3 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність 16-18 101,5 127,7 109,2 127,0 

Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 ...

1
 ...

1
 ...

1
 ...

1
 

Виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції 20 363,9 158,9 185,9 78,9 
Виробництво основних  
фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів 21 97,2 30,8 62,8 136,1 
Виробництво гумових  
і пластмасових виробів, іншої 22, 23 109,4 82,4 74,0 107,2 



 

2 

неметалевої мінеральної продукції 

Металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання  24, 25 113,8 124,5 109,3 118,1 
Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26-30 105,6 100,9 106,3 123,9 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 101,1 103,8 99,9 91,1 

__________________ 

1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток  2 
 

Виробництво окремих видів промислової продукції 
у Сумській області у січні–липні 2018 року 

 

 
Вироблено  

у січні–липні 
2018 

Січень–липень 
2018  

у % до  
 січня–липня  

2017  

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 2547 148,5 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового  
зберігання), т 154 38,4 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т 202 73,7 

Ковбаси напівкопчені, т 81 78,6 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 4813 103,3 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений  
(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру), т 6563 89,5 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 33460 60,3 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 17160 94,7 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 667 86,8 

Пряники та вироби подібні, т 596 23,0 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин - для свиней, т   6452 93,5 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби, т 20636 89,6 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин - для свійської птиці, т 5705 101,8 

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи 
ручного в’язання), кг 3703 21,7 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини  
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних,  
виробничі та професійні, тис.шт 42,3 55,6 



 

3 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної  
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 22,3 314,1 

Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних), тис.пар 46,3 92,8 

Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна 
чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки  
більше 6 мм, тис.м

3
 34,5 239,6 

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.м

3
  6,4 76,2 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт 73 178,0 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт 1600 101,2 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт 326,2 97,2 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т 3107 120,0 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м
2
 3765 80,4 

Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 
віддруковані, тис.прим. 4-шп газет ф.А2 2600,3 94,2 



 

4  
Продовження додатку 2 

 

Вироблено  
у січні–липні 

2018 

Січень–липень 
2018  

у % до  
 січня–липня 

 2017  

Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основі складних 
поліефірів, дисперговані чи розчинені в летких органічних 
розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% 
маси розчину), т 13508 84,4 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 
борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 
тис.м

3
 68,6 58,9 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 86,9 93,6 

Зливки, форми первинні та напівфабрикати, інші, зі сталі 
нелегованої, т 1351 57,4 

Меблі для офісів дерев’яні, шт 1752 118,9 

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, 
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт 216 30,4 

Електроенергія, млн.кВт год  143,7 98,6 

Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і  
відпущена), тис.Гкал  1252,9 106,8 

 


