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Промислове виробництво Львівської області
у січні 2017 року
У січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року виробництво промислової
продукції зросло на 4,2%. Наростили обсяги підприємства добувної промисловості і
розроблення кар’єрів на 24,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – на 8,0%, скоротили обсяги виробництва підприємства
переробної промисловості на 1,2%.
Індекси промислової продукції
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
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У переробній промисловості зменшили випуск промислової продукції
підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 2,8%).
Збільшення обсягів промислового виробництва відбулося на підприємствах з
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на
60,5%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції (на 17,3%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих
виробів, крім машин і устатковання (на 9,5%), з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 6,6%), з текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,5%),
машинобудування (на 3,2%), з виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів (на 3,1%).

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності1
(відсотків)
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Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»
щодо конфіденційності інформації.
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції
Вироблено
за січень 2017
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Вугілля кам’яне, тис.т
90,3
Піски природні, тис.т
154,7
Переробна промисловість
М’ясо великої рогатої худоби свіже
чи охолоджене, т
32
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
2988
М’ясо свійської птиці свіже чи
охолоджене, т
1797
Вироби ковбасні, т
467
Молоко рідке оброблене
(пастеризоване, стерилізоване,
гомогенізоване, топлене,
пептизоване), т
946
Масло вершкове, т
91
Cир свіжий неферментований,
(недозрілий і невитриманий;
уключаючи сир із молочної сироватки та
кисломолочний сир), т
17
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені
молоко та вершки, т
1882
Борошно, т
4599
Хліб та вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, т
3599
Корми готові для тварин, що утримують
на фермах, крім борошна та гранул
із люцерни, т
9173
Горілка з вмістом спирту не більше
45,4%, тис.дал
186,3
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал
1134,2
Напої безалкогольні, тис.дал
132,9
Білизна постільна, тис.шт
307,6
Трикотаж спідній, тис.шт
381,8
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
220,5
Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби
панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні
машинного та ручного в'язання, тис. пар
805,0
Взуття, тис. пар
73,4
Шпон струганий, тис.м2
781,1
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Продовження
Січень 2017 до
січня 2016, %

Вироблено
за січень 2017
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері
та їх коробки та пороги, з деревини, тис.м2
Коробки та ящики, складані, з паперу або
картону негофрованих, т
Фарби та лаки на основі акрилових або
вінілових полімерів, у водному середовищі, т
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або
целюлозних матеріалів; труби, трубки та
шланги, жорсткі, з пластмас, т
Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби
подібні, з пластмас, млн.шт
Блоки дверні й віконні, з пластмас, тис.шт
Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т
Листи профільовані (ребристі) холоднодеформовані або оброблені у холодному стані,
зі сталі нелегованої, т
Тканини, ґрати, сітки й огорожі з дроту
сталевого або мідного; сітка металева з металів
чорних або міді, під штукатурку, т
Панелі комутаційні та інші комплекти
електричної апаратури для комутації або
захисту, на напругу не більше 1000 В, шт
Меблі для сидіння переважно з дерев’яним
каркасом, тис.шт
Меблі кухонні, тис.шт
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні,
тис.шт
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Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт·год
296,4
Пара та вода гаряча (теплоенергія,
вироблена і відпущена), тис.Гкал
587,4

116,3
108,1

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
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 товарівпредставників та структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік
(2010=100%). 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
"Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами" та "Економічні
показники короткострокової 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/2015/364/mp_kss_vpp.zip,
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip

Індекси промислової продукції розраховуються по Україні в цілому, за видами діяльності (на рівні
секцій, розділів, груп/класів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar),
основними
промисловими
групами
(ОПГ
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_opg_2016.htm) та за регіонами.
Перегляд даних
Індекси промислової продукції за поточний рік є попередніми. Перегляд за підсумками 2017 року буде
здійснено у I кварталі 2018 року. Дані за 2016 рік уточнено.

Довідка: тел. (032) 2585997, Я. Дрібко
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Промисловість"
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