
 

Попередня статистична інформація щодо промислового виробництва  

у Сумській області у січні–лютому 2018 року 
 

 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

у Сумській області у січні–лютому 2018 року 

 
(відсотків) 

 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Лютий 2018 до 
Січень–лютий 

 2018 до  
січня–лютого 

2017 

Довідково: 
січень–лютий 

2017 до  
січня–лютого 

2016 

січня  
2018 

лютого 
2017 

Промисловість   B+C+D 115,5 118,3 110,3 97,8 

Добувна та переробна 
промисловість B+C 119,5 121,7 114,0 100,2 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 89,8 91,7 92,3 90,9 

Переробна промисловість    С 126,5 128,7 119,4 102,9 

з неї      

Виробництво харчових продуктів,  
напоїв і тютюнових виробів 10-12 88,7 127,0 135,9 86,1 
Текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри, виробів  
зі шкіри та інших матеріалів  13-15 142,5 80,1 64,2 135,6 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність 16-18 103,8 80,0 85,8 160,9 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 ...

1
 ...

1
 ...

1
 ...

1
 

Виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції 20 372,9 475,2 333,4 34,4 
Виробництво основних  
фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів 21 147,9 73,4 65,5 147,5 

Виробництво гумових  
і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 22, 23 121,0 67,9 65,5 119,1 
Металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання  24, 25 97,7 101,3 106,1 126,1 
Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26-30 106,4 124,0 128,2 115,6 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 94,8 100,1 93,2 87,9 

__________________ 

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

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

 

 

 

 



 

2  
 
 

Додаток   
 

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

 

 Вироблено  
у січні–
лютому 

 2018 

Січень–лютий 
2018  

у % до  
 січня–лютого 

2017  

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 723 173,0 
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т 75 65,8 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т 55 74,3 
Ковбаси напівкопчені, т 21 75,0 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 973 189,7 
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений  
(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру), т 1812 99,0 
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 12503 73,2 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 4304 86,4 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 147 78,2 
Пряники та вироби подібні, т 10 1,3 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин - для свиней, т   1797 97,2 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин - для великої рогатої худоби, т 9666 166,8 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин - для свійської птиці, т 1622 138,4 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 8,9 67,9 
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної  
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та  
професійні, тис.шт 5,6 164,7 
Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна 
чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки  
більше 6 мм, тис.м

3
 7,2 66,1 

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
  1,8 75,0 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт 566 94,3 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт 52,9 57,9 
Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т 629 99,1 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м
2
 1810,5 99,7 

Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 
віддруковані, тис.прим. 4-шп газет ф.А2 766,5 95,4 
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 2680 94,1 
Зливки, форми первинні та напівфабрикати, інші, зі сталі 
нелегованої, т 421 62,7 
Меблі для офісів дерев’яні, шт 510 70,3 
Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, 
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт 88 21,9 

Електроенергія, млн.кВт год  79,3 95,5 
Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і  
відпущена), тис.Гкал  774,0 112,6 
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