
● 44% у загальнообласних обсягах 
реалізованої промислової продукції
● 3% в обсягах реалізації продукції 
харчової промисловості в Україні
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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 
2019р.

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені -
туші, напівтуші, четвертини необвалені 797,8 58,5

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового 
зберігання) 2034,4 132,4

Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не 
більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто 
не більше 2 л 5845,9 96,0

Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, 
жирністю не більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом 
більше 2,5 кг 2093,7 116,3

Масло вершкове жирністю не більше 85% 1451,0 117,0

Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений 
(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру) 3210,5 99,4

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 10867,8 109,0

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання 10504,0 89,6

Пряники та вироби подібні 2071,6 93,9

Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи 
ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу ли-
монаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), тис.дал 304,1 88,9

Виробництво основних видів харчових 
продуктів та напоїв у січні−серпні 2020 року

До Дня працівників харчової промисловості
Діяльність підприємств із виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(харчової промисловості)

У січні−червні 2020 року  освоєно 
173 млн.грн капітальних 

інвестицій

Середньомісячна заробітна 
плата штатного працівника    

в січні–серпні 2020 року
становила 9295грн, 

на 7% більше, ніж рік тому

Середньооблікова кількість 
штатних працівників  

у січні–серпні 2020 року
склала  понад 7 тис. осіб

Обсяг реалізованої продукції
у січні−серпні 2020 року

становив 
9 млрд.грн


