Виробництво промислової продукції за видами у Львівській області за
1
січень - червень 2018 року
Найменування продукції
за Номенклатурою
продукції промисловості, одиниця вимірювання

Вироблено за
січень-червень
2018р.

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
543,9
Вугілля кам’яне інше, тис.т
Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів
68,9
бітумінозних, тис.т
Газ природний скраплений або
в газоподібному стані, млн.м3
405,8
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові,
полевошпатові (крім кременистих та металоносних
994,4
пісків), тис.т
Переробна промисловість
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші,
напівтуші, четвертини необвалені, т
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші
(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для
тимчасового зберігання),т
Свинина свіжа чи охолоджена - окісти, лопатки та їх
відруби необвалені (уключаючи оброблені сіллю чи
консервантами для тимчасового зберігання), т
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней,
баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі
чи охолоджені, т
Свинина заморожена - туші, напівтуші, т
Свинина заморожена -окісти, лопатки та їх
відруби необвалені, т
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней,
баранів, овець, кіз, коней, тварин родини конячих
інших, заморожені, т
Шкури великої рогатої худоби або тварин родини
конячих, цілі, сирі, шт
Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т
Субпродукти харчові свійської птиці, т
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
Сік яблучний , тис.л
Суміші соків фруктових та овочевих , тис.л
Олії рослинні інші, нерафіновані (крім олій хімічно
модифікованих), т
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січня-червня
2017р., %
114,0
102,4
103,8

99,6

309

104,4

18655

100,4

2687

…

3627
2334

161,6
96,0

616

92,5

1257

56,5

2164
14817
891

…
103,2
81,7

2025

66,4

….
….

….
….

5577

48,1

Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно
модифікованих), т
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Цукор білий кристалічний буряковий, т
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Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (крім
шоколаду з начинкою, шоколаду з доданням зерен
зернових культур, фруктів чи горіхів та шоколадного
печива), т

….
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Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті
екстракції олії соєвої, т
Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно
модифікованих), т
Молоко та вершки незгущені і 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
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т
Cир свіжий неферментований (недозрілий і
невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки
та кисломолочний сир), т
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана
та інші ферментовані продукти, т
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані
(молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана
та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з
доданням фруктів, горіхів або какао) , т
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
Торти, т
Тістечка, т
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності,
листкові, рулети з маком, рогалики тощо),т
Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні
підсмажені,т
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково
чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами,
що містять какао , т
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім
частково чи повністю покритих шоколадом або іншими
сумішами, що містять какао), т
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім
частково чи повністю покритого шоколадом або
іншими сумішами, що містять какао), т

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю,
шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т
Кава смажена з кофеїном, т

Оцет та його замінники (крім оцту, одержаного з вина),
тис.л
Майонез, соуси емульговані інші, т
Дріжджі пекарські, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин - для свиней, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин - для свійської птиці, т
Горілка з вмістом спирту не більше 45,4 %, тис.дал
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал
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Матеріали неткані без покриття з поверхневою
2
щільністю більше 150 г/м (уключаючи вироби з
нетканих матеріалів; крім предметів одягу), т
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних,
виробничі та професійні, тис.шт

133

143,0

222,1

119,0

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

342,5

97,3

Комбінезони з нагрудниками та бретелями
чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з
волокон синтетичних або штучних, виробничі та
професійні, тис.шт
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Жакети та блейзери трикотажні машинного або
ручного вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт
Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання,
жіночі та дівчачі, тис.шт
Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та
хлопчачі , тис.шт
Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та
хлопчачі, тис.шт
Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та
хлопчачі, тис.шт
Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або
штучних (крім трикотажних, виробничих та
професійних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та
дівчачі, тис.шт
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт
Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних), жіночі
та дівчачі, тис.шт
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

Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або
ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт
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Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт

2055,2

134,6

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої
деревини, залишків або відходів рослинного
походження, т

11803

160,7

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі
та дівчачі, тис.шт
Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні
машинного або ручного вʼязання, тис. шт
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
Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або
ручного вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт
Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи
шкарпетки), тис.пар
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
Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна
чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки
більше 6 мм, тис. м3
Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки
більше 6 мм (крім деревини із ялини (Pіcea abіes Karst.),
смереки (Abіes alba Mіll.) та сосни (Pіnus sylvestrіs L.)),
3
тис.м
Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж
розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена,
завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз
для паркетного або дерев'яного покриття підлоги,
дубових), тис. м3
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша,
уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена,
завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, м³
Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт
Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт
Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини
(крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх
коробок і порогів, паркету, опалубки для бетонних
будівельних робіт, гонту і дранки покрівельних), т

Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону
негофрованих, т
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги
бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані,
самосклеювальні, т
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші
(крім самосклеювальних), т
Газети, журнали та видання періодичні, які виходять
менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т
Книги, брошури, листівки та подібна продукція, у
вигляді окремих аркушів, віддруковані, т
Книги, брошури, листівки та подібна продукція,
віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів), т
Альдегідоспирти, альдегіди простих ефірів, альдегіди
фенолів, альдегіди, які мають ще одну кисневмісну
функціональну групу, т
Фарби та лаки інші, диспергованi чи розчиненi у
водному середовищі, т
Суміші невогнетривкі для поверхонь фасадів,
внутрішніх стін будинків, підлог, стель , т
Добавки для цементів, будівельних розчинів і бетонів
готові, т
Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену,
т
Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів
етилену, неармованi або не з’єднані з iншими
матерiалами, завтовшки 0,125 мм і менше, т
Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полiмерiв
етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних
матеріалів), т
Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для
транспортування або пакування продукції (стакани для
сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з
пластмас, тис.шт
Блоки дверні й віконні, з пластмас, тис.шт
Посуд столовий і кухонний, з пластмас, кг
Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних
кімнат, з пластмас (крім посуду столового та кухонного;
ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок
для унітазів, бачків змивних та виробів санітарнотехнічних подібних), кг
Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м
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…
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Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім
виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи
грунтів діатомітових), тис.м3

96,8

106,0

Портландцемент, тис.т
Елементи конструкцій збірні для будівництва з
цементу, бетону або каменю штучного, тис.т

….

….

74,6

94,7

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т

683

98,8

5292

103,8

Панелі виключно або переважно виготовлені з листів
залізних або сталевих, які складаються з двох стiнок,
виготовлених з гофрованого (ребристого) листа з
iзоляцiйним наповнювачем (крім конструкцій
будівельних збірних), т

320

120,8

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

6573

106,7

3134
5900
363
410

94,8
131,8
29,6
70,2

112

131,8

54

22,8

562

154,8

Листи профільовані (ребристі) холоднодеформовані , зі
сталі нелегованої, т

Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки
стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд
інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з
металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів,
башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам
для них, порогів, устатковання для риштовань
будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт,
конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або
переважно з листового матеріалу), т
Блоки дверні й віконні з металів чорних, шт
Блоки дверні й віконні з алюмінію, шт
Котли центрального опалення , шт
Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності для
рідин, з металів чорних, з облицюванням чи з
теплоізоляцією, місткістю понад 300 л (крім оснащених
механічним і тепловим обладнанням), т
Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності для
рідин, з металів чорних, місткістю понад 300 л (крім з
облицюванням чи з теплоізоляцією, оснащених
механічним і тепловим обладнанням), т
Ґрати, сітки й огорожі, зварні на перетині, з розміром
2
чарунки 100 см і більше з дроту сталевого діаметром 3
мм і більше, уключаючи з підкладкою з паперу, що
застосовуються в цементуванні та у штукатурних
роботах, т

Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади та
інструменти геодезичні, гідрографічні, океанографічні,
гідрологічні, метеорологічні або геофізичні інші, шт
Інструменти й апаратура для вимірювання або
контролю електричних величин, н.в.і.у., шт
Люстри та інші світильники електричні стельові та
настінні (крім тих, які використовуються для освітлення
відкритих майданчиків або доріг), шт
Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для
товарів або матеріалів, шт
Комплекти ізольованих проводів для свічок
запалювання для двигунів та комплекти проводів
інші для засобів транспортних, апаратів літальних
та суден, т
Меблі для сидіння з дерев’яним каркасом м'які
(уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел;
крім обертових), шт
Меблі для офісів дерев’яні, шт
Меблі кухонні, шт
Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у стіну
шаф, каркасів матрацних, світильників і
освітлювального устатковання, дзеркал, призначених
для встановлення на підлозі, сидінь ), шт

38366

204,7

261

205,5

26,1

102,1

217

700,0

35353

121,7

84222
5321
56845

136,4
58,3
63,2

73548

81,7

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал,
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт
183587
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн. кВт∙год
Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і
відпущена), тис.Гкал

92,3

1563,4

94,2

1877,2

107,9

1

Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження
"Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами".
… відомості відсутні.
…. Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

