
Виробництво промислової продукції у Львівській області за видами за 

2017 рік1  
   

  
Вироблено за 2017 р. 

2017р. до                                                                 

2016р., %  

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів  

Вугілля кам’яне, тис.т 1055,4 101,5  

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з 

мінералів бітумінозних, тис.т 
137,4 102,8  

Газ природний скраплений або в 

газоподібному стані, млн.м3 761,8 99,2  

Піски будівельні, такі як глинисті, 

каолінові, полевошпатові (крім 

кременистих та металоносних пісків), 

тис.т 2061,9 102,9  

Переробна промисловість  

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи 

охолоджене, т 755 74,2  

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 43330 123,2  

М’ясо свиней заморожене, т 5735 74,1  

М’ясо свійської птиці свіже чи 

охолоджене, т 32797 124,0  

М’ясо свиней у відрубах, солене, сушене 

чи копчене (бекон і шинка),т 1263 102,8  

Вироби ковбасні, т 6268 98,9  

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 

стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 

пептизоване), т 16694 193,5  

Масло вершкове, т 2624 171,1  

Cир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; уключаючи 

сир із молочної сироватки та 

кисломолочний сир), т 194 66,7  

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 

молоко та вершки, т 25199 114,8  

Борошно, т 64176 113,6  

Хліб та вироби хлібобулочні, 

нетривалого зберігання, т 45480 97,5  

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4 

%, тис.дал 1721,2 84,3  

Води натуральні мінеральні газовані, 

тис.дал 26913,5 100,6  

Напої безалкогольні, тис.дал 4841,6 111,8  

Білизна постільна, тис.шт 5060,7 110,4  

Матеріали неткані та вироби з матеріалів 

нетканих, крім одягу, т 720 142,0  

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, 

комбінезони та напівкомбінезони, бриджі 

та шорти, трикотажні машинного або 

ручного в’язання, жіночі та дівчачі, 

тис.шт 1656,8 86,7  

Костюми та комплекти (крім 

трикотажних) чоловічі та хлопчачі, 

тис.шт 72,8 85,7  

Жакети та блейзери, крім трикотажних, 

жіночі та дівчачі, тис.шт 332,5 180,9  



Сукні, крім трикотажних, жіночі та 

дівчачі, тис.шт 293,9 97,8  

Спідниці та спідниці-брюки, крім 

трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт 210,3 59,7  

Брюки та бриджі вовняні або з волосу 

тварин тонкого, з тканини з волокон 

синтетичних або штучних (крім 

трикотажних, виробничих та 

професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт 272,2 66,1  

Трикотаж спідній, тис.шт 4606,9 95,3  

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні 
машинного або ручного вʼязання для 

немовлят (для дітей зростом не більше 

86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, 

комбінезони, костюми еластичні, 

рукавички, рукавиці й мітенки, верхній 

одяг, тис.шт 3283,2 108,0  

Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби 

панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні 

машинного та ручного в'язання, тис. пар 11422,0 62,1  

Светри, пуловери, кардигани,  жилети 

та вироби подібні, трикотажні та в'язані, 

тис.шт 416,4 86,5  

Взуття, тис. пар 1227,9 96,5  

Деревина уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на частини чи 

лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали 

з деревини для залізничних чи 

трамвайних колій, непросочені, тис.м3 145,2 101,5  

Шпон струганий, тис.м2 11196,7 102,0  

Вікна, двері балконні та їх рами, з 

деревини, тис.шт 36,9 89,2  

Двері та їх коробки та пороги, з 

деревини, тис.шт 103,0 159,4  

Мішки та пакети з паперу, т 17457 109,8  

Газети, які виходять менше чотирьох 

разів на тиждень, віддруковані, 

млн.прим. 4-шпальт. газет ф.А2 103,9 90,3  

Книги, брошури, листівки та подібна 

продукція, віддруковані (крім у вигляді 

окремих аркушів), млн.арк.відб.прив. до 

ф.60х90 22,7 69,5  

Фарби та лаки на основі акрилових або 

вінілових полімерів, у водному 

середовищі, т 19131 97,6  

Оболонки штучні із затверділих протеїнів 

або целюлозних матеріалів; труби, 

трубки та шланги,  жорсткі, з пластмас, т 8493 92,5  

Плити, листи, плівка, фольга i стрічки, з 

пластмас, неармовані або нез’єднані з 

іншими матеріалами, т 2524 78,8  

Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з 

полiмерiв етилену, (не включаючи із 

синтетичних текстильних матеріалів), т 1185 99,1  

Бутлi, пляшки, флакони, фляги та 

вироби подібні, з пластмас, млн.шт 593,5 105,6  



Блоки дверні й віконні, з пластмас, 

тис.шт 67,8 105,8  

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, 

тис.м2  219,1 108,8  

Цегла невогнетривка керамічна 

будівельна (крім виробів з борошна 

кам'яного кремнеземистого чи грунтів 

діатомітових), тис.м3 237,5 94,8  

Елементи конструкцій збірні для 

будівництва з цементу, бетону або 

каменю штучного, тис.т 163,0 77,0  

Розчини бетонні, готові для 

використання, тис.т 1516,2 118,0  

Листи профільовані (ребристі) 

холоднодеформовані або оброблені у 

холодному стані, зі сталі нелегованої, т  9970 88,8  

Конструкції інші та їх частини, плити, 

прутки, кутики, профілі та вироби 

подібні, з металів чорних або алюмінію, т 20452 106,6  

Котли центрального опалення для 

виробництва гарячої води чи пари 

низького тиску, з металів чорних, шт 1069 144,1  

Тканини, ґрати, сітки й огорожі з дроту 

сталевого або мідного; сітка металева з 

металів чорних або міді, під штукатурку, 

т 1605 112,7  

Прилади для вимірювання електричних 

величин та іонізуючого випромінювання, 

шт 8724 116,3  

Панелі комутаційні та інші комплекти 

електричної апаратури для комутації або 

захисту, на напругу не більше 1000 В, 

шт 554 25,4  

Верстати для оброблення деревини, 

корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас 

і матеріалів твердих подібних, шт 265 90,1  

Комплекти ізольованих проводів для 

свічок запалювання для двигунів та 

комплекти проводів інші для засобів 

транспортних, апаратів літальних та 

суден, т 59534 109,4  

Меблі для сидіння переважно з 

дерев’яним каркасом, тис.шт 249,8 114,5  

Меблі для офісів дерев’яні, тис.шт 16,3 118,0  

Меблі кухонні, тис.шт 175,5 142,4  

Меблі для спалень, їдалень і віталень 

дерев’яні, тис.шт 638,7 157,6  

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  

Електроенергія, млн. кВт∙год 3407,8 113,0  

    

    

    

    

       

    
1 Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження 

"Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами". 
 


