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Промислове виробництво у Львівській області 
у січні-квітні 2019 року 

Виробництво промислової продукції в області у січні-квітні 2019 року порівняно 
з січнем-квітнем 2018 року зменшилось на 5,5%.  

Зокрема на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря обсяг виробництва зменшився на 27,3%, переробної 
промисловості – на 2,9%, водночас на підприємствах добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів обсяг зріс  на 6,6%. 

Індекси промислової продукції 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 
 

У переробній промисловості зменшили випуск промислової продукції 
підприємства з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів (на 18,3%), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 
(на 14,1%), машинобудування (на 10,0%), з виробництва основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів (на 4,7%), з виробництва харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів (на 4,1%), з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 0,9%). 

Збільшення обсягів промислового виробництва відбулося на підприємствах з 
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 
(на 20,9%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання (на 4,2%).  
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Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
(відсотків) 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Квітень 2019 до Січень-
квітень 2019 

до січня-
квітня 
2018 

Довідково: 
січень-

квітень 2018 
до січня-

квітня 2017 

березня 
2019 

квітня 
2018 

Промисловість  B+C+D 88,3 97,1 94,5 106,4 

Добувна та переробна промисловість B+C 89,6 102,0 98,6 107,8 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 89,8 107,2 106,6 102,8 

Переробна промисловість  С 89,6 101,1 97,1 108,8 

з неї      

виробництво харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 10-12 98,3 103,4 95,9 113,6 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 92,7 88,1 81,7 115,7 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 91,0 99,4 99,1 108,4 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 к к к к 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 100,3 110,3 85,9 98,7 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 79,3 118,1 95,3 117,0 

виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 105,2 112,0 120,9 94,3 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  24, 25 90,1 102,7 104,2 100,7 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 64,7 81,0 90,0 111,4 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря D 77,5 66,5 72,7 99,5 

 
___________________________ 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну  
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 



 

Виробництво окремих видів промислової продукції 

 Вироблено  
за січень-квітень 

2019 

Січень-квітень 2019  
до січня-квітня 

2018, % 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Вугілля кам’яне інше, тис.т 315,2 82,8 

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів 
бітумінозних, тис.т 52,1 118,4 

Газ природний скраплений або в газоподібному стані, 
млн.м3 288,7 113,8 

Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові,  
полевошпатові (крім кременистих та  
металоносних пісків), тис.т 492,4 99,7 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, 
напівтуші, четвертини необвалені, т 254 128,3 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші 
(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для 
тимчасового зберігання), т 12027 100,3 

М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т 12309 137,8 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, 
субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові 
продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з 
печінки та страв готових), т 1420 109,7 

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, т 9449 136,7 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 676 138,5 

Cир свіжий неферментований, (недозрілий і 
невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та 
кисломолочний сир), т 405 778,8 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана 
та інші ферментовані продукти, т 8184 93,5 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 24663 117,7 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 13388 98,5 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин - для свиней, т 28911 112,1 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин - для свійської птиці, т 50727 139,6 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал 210,9 62,0 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 10101,3 120,7 

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні, тис.шт 129,4 85,9 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні, тис.шт 219,2 98,3 

Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, 
жіночі та дівчачі, тис.шт 285,7 73,6 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 141,5 129,0 

  



 

  Продовження 

 Вироблено  
за січень-квітень 

2019 

Січень-квітень 2019  
до січня-квітня 

2018, % 

Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або 
ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт 219,1 128,6 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 144,0 75,4 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні 
машинного або ручного вʼязання, тис.шт 825,0 77,2 

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного або 
ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не 
більше 86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, 
комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й 
мітенки, верхній одяг, тис.шт 974,5 125,3 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі 
шкіри натуральної чоловіче (уключаючи чоботи, 
півчоботи та черевики; крім водонепроникного взуття та 
взуття із захисним металевим підноском), тис. пар 44,9 98,5 

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота, 
розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, 
тис.м³ 19,0 108,0 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи 
розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки 
більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни, 
тис.м³ 8,2 66,1 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж 
розпиляна, розділена на шари чи лущена, завтовшки 6 
мм і менше, з деревини листяних порід, м3 7635 83,6 

Двері та їх коробки та пороги, з деревини, тис.шт 45,6 125,5 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 8768 112,3 

Коробки та ящики, складані, з паперу або картону 
негофрованих, т 4640 94,2 

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену, т 2368 194,6 

Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для 
транспортування або пакування продукції (стакани для 
сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з 
пластмас, млн.шт 214,3 129,0 

Блоки дверні й віконні, з пластмас, тис.шт 18,1 104,6 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2 56,9 117,1 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім 
виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи 
ґрунтів діатомітових), тис.м3 65,7 155,3 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного, тис.т 50,8 123,3 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 486,8 120,1 

Листи профільовані (ребристі) холоднодеформовані, зі 
сталі нелегованої, т 2769 92,1 

Конструкції, виготовлені виключно або переважно з 
листового матеріалу, з металів чорних, інші, т 3926 100,1 

Котли центрального опалення, шт 250 106,4 

  



 

  Продовження 

 Вироблено  
за січень-квітень 

2019 

Січень-квітень 2019  
до січня-квітня 

2018, % 

Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади та 
інструменти геодезичні, гідрографічні, океанографічні, 
гідрологічні, метеорологічні або геофізичні інші, шт 29085 117,6 

Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю 
електричних величин, н.в.і.у., шт 74 40,7 

Комплекти ізольованих проводів для свічок 
запалювання для двигунів та комплекти проводів інші 
для засобів транспортних, апаратів літальних та суден, т 5060 21,6 

Меблі для сидіння  м'які з дерев’яним каркасом 
(уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох  
крісел; крім обертових), тис.шт 86,0 155,5 

Меблі кухонні, тис.шт 32,4 87,3 

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, 
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), 
тис.шт 228,5 171,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  

Електроенергія, млн.кВт·год 815,3 73,1 

Пара та вода гаряча (теплоенергія, 
вироблена і відпущена), тис.Гкал  

1355,2 80,9 
 

 



 

Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях. 
 

Методологія та визначення 

Індекс промислової продукції – показник динаміки обсягу промислового виробництва, 
середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару. Розрахунок 
базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-
представників і структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік 
(2010=100%).  

Індекс промислової продукції за звітний період розраховується з урахуванням уточнених даних за 
попередній період. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip 

Індекс промислової продукції розраховується на підставі даних державних статистичних спостережень 
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами" та 
"Економічні показники короткотермінової статистики промисловості", якими охоплено суб’єкти 
господарської діяльності, що забезпечують не менше 90% обсягу виробництва за видами продукції.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf  

Індекси промислової продукції розраховуються по області в цілому, за основними видами промислової 
діяльності (відповідно до КВЕД). 
 
Перегляд даних 
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд даних буде здійснено в I кварталі 2020 року. 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (032) 2585997, Ярослава Дрібко 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Промисловість" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2019 
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