
Обсяг реалізованої продукції 
підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
в січні−серпні 2019 року становив

9,4 млрд.грн

у загальнообласних 
обсягах реалізованої 

промислової 

продукції – 41,6%

в обсягах реалізації 
продукції харчової 
промисловості в 

Україні – 2,7%

У січні−червні 2019 року підприємствами 
з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів освоєно 
107,8 млн.грн

капітальних інвестицій

3,4%
загальнообласного 
обсягу інвестицій

23,0%
інвестицій 

у промисловість

Середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника    

в січні–серпні 2019 року 
становила 8706 грн,

на 27,6% більше, ніж рік тому

Середньооблікова кількість штатних працівників 
на підприємствах із виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів  
у січні–серпні 2019 року склала 

7,3 тис. осіб

108,4%
від середнього 

рівня в економіці 
області

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Індекси промислової продукції підприємств із виробництва харчових     
продуктів, напоїв та тютюнових виробів

(відсотків до попереднього року)



Т

Відсотків 
до січня-
серпня 
2018р.

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені -
туші, напівтуші, четвертини необвалені 1364 76,2
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чиконсервантами для тимчасового
зберігання) 1536 133,9

Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих) 14314 466,4
Молоко та вершки незгущені й без додання 
цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 
1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто
не більше 2 л 6092 106,0
Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, 
жирністю не більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом 
більше 2,5 кг 1801 78,5

Масло вершкове жирністю не більше 85% 1240 61,7
Сир тертий, порошковий, голубий та інший 
неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру) 3229 65,2

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 9970 75,0
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого
зберігання 11719 88,4

Пряники та вироби подібні 2207 99,3

Води з додаванням цукру і речовин 
підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої 
безалкогольні типу лимонаду, оранжаду (уключаючи 
мінеральні й газовані), тис.дал 341,9 96,9

Виробництво основних видів харчових продуктів 
та напоїв у січні−серпні 2019 року

Тис.дол.

США

Відсотків 

до січня–

липня

2018р.

Живі тварини;  продукти 

тваринного походження 11949,8 73,3

у тому числі

м'ясо та їстівні 

субпродукти 2989,8 80,5

молоко та молочні 

продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 6318,9 55,2

Продукція

борошномельно-

круп'яної промисловості 1229,3 555,2

Жири та олії тваринного 

або рослинного 

походження 1939,2 28,6

Готові харчові продукти 49457,0 133,0

Експорт окремих товарів 
у січні−липні 2019 року


