
ПРОМИСЛОВІСТЬ ВІННИЧЧИНИ У 2018 РОЦІ 

За обсягом реалізованої 
промислової продукції  

За обсягом реалізованої 
промислової продукції на одну 

особу 

За індексом  
промислової продукції 

Місце Вінницької області в промисловості України 

Найбільший внесок в загальнообласний обсяг 
реалізованої промислової продукції 

підприємствами міст  
Вінниці 31530,4 млн.грн – 40,9%  

та Ладижина 16886,4 млн.грн – 21,9%  

Найбільші обсяги реалізованої 
промислової продукції на одну особу  

в містах  
Ладижині – 706,8 тис.грн,  

Вінниці – 85,0 тис.грн 
 та Тульчинському районі – 

104,5 тис.грн 
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Індекси промислової продукції 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 

http://database.ukrcensus.gov.ua/dw_maps/index_maps.asp?kd_rozd=020309&kd_pkz=01


Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів –  80,4% 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність – 5,0% 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин  
і устатковання – 3,3% 

Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання – 3,0% 

Інші – 8,3% 

•Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю не більше 1%, у певних пакуваннях 
об'ємом нетто більше 2 л – 54,2% 

•Ждем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню (крім продуктів 
гомогенізованих) – 46,4% 

•Сік яблучний – 28,1% 

•Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, четвертини необвалені – 23,5% 

•Цукор білий кристалічний буряковий – 23,3% 

•Масло вершкове жирністю не більше 85% – 17,4% 

•Борошно пшеничне чи пшенично-житнє – 13,9% 

•Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі – 13,2% 

•Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – 11,0% 

•Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічного модифікованих) – 9,5% 

•Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, 
гравію та кремнію) – 5,7% 

•Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових) – 5,2% 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Добувна  
і розроблення 
кар'єрів 2,2% 

Переробна 
79,7% 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря 17,6% 

Водопостачання; 
каналізація, 
поводження  
з відходами 

0,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності 

 

Частка в Україні з виробництва окремих видів продукції 


