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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Промислове виробництво в області у І півріччі 2019р. 
 

У червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2018р. 

індекс промислової продукції становив відповідно 83,8% та 81,2%. За 

підсумками січня–червня 2019р. обсяги виробництва порівняно з січнем–

червнем 2018р. зросли на 0,2%.  

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–червні 2019р. 
порівняно із січнем–червнем 2018р. індекс обсягу виробництва становив 
103,1%. Зріс видобуток каменю дробленого (щебню), який використовується як 
наповнювач бетону, сировини мінеральної для хімічної промисловості та 
виробництва добрив. 

     На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв у січні–
червні п.р. випуск продукції скорочено на 2,5%. Зменшено виробництво м'яса 
свиней свіжого чи охолодженого на 43,8%, сумішів соків фруктових та 
овочевих – на 37,9%, ковбасних виробів – на 20,5%.  

   У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–червнем 2018р. індекс 
промислової продукції становив 89,2%, зокрема, у текстильному виробництві – 
45,7%, виробництві одягу – 98,8%.  

  На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 
паперу та поліграфічної діяльності у січні–червні 2019р. порівняно із  
січнем–червнем 2018р. обсяги виробництва продукції зменшено на 10,6%.  
          У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–червні п.р. 
порівняно із аналогічним періодом 2018р. індекс промислової продукції 
становив 91,4%. Скорочено обсяги виробництва етилацетату, засобів мийних та 
засобів для чищення. 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції проти січня–червня 2018р. обсяги 
виробництва збільшено на 4,2%.  

На підприємствах машинобудування у січні–червні 2019р. проти 
аналогічного періоду 2018р. обсяг випуску промислової продукції зріс на 4,2%, 
зокрема, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів – на 10,8%, машин і устатковання – в 1,5 раза.  

У постачанні  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря у     

січні–червні п.р. індекс промислової продукції становив 95,6%. 
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