До Дня працівника харчової промисловості
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
Пріоритетним напрямком розвитку переробної промисловості
Вінниччини є харчова промисловість, яка з виробництва окремих видів
продуктів харчування займає провідні місця на державному рівні. На цей
сектор виробництва припадає 63,8% від загального обсягу реалізованої
регіоном в 2020р. промислової продукції, що становить понад десять відсотків
від загальнодержавного обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв.
Значну частку у виробництві продуктів харчування в країні становлять
підприємства Вінниччини з переробки та консервування овочів та фруктів,
питома вага яких у виробництві джемів, мармеладу, пюре, желе, конфітюру,
повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню
(крім продуктів гомогенізованих), соку яблучного та сумішей соків фруктових та
овочевих складає 14–53% загальнодержавного виробництва. Молокопереробні
заводи області випускають 52% загальнодержавного обсягу виробництва
молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджуючих
речовин, 27% – молока сухого знежиреного, 21% – масла вершкового,
10% – сирів тертих, порошкових, голубих та інших неплавлених (крім свіжого
сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру). Традиційно
Вінницька область вважається одним із основних українських виробників цукру,
її частка у 2020р. становила чверть загальнодержавного випуску. Значне місце
серед інших регіонів займає область і у випуску: яловичини і телятини свіжої та
охолодженої – питома вага регіонального випуску даного виду продукції
у загальнодержавному виробництві складає 30%, борошна пшеничного чи
пшенично–житнього – 12%.
У січні–серпні 2021р. питома вага виробництва харчових продуктів та
напоїв в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області складає
58,9%. У харчовій промисловості Вінниччини реалізується 22,9% м’яса та
м’ясних продуктів, 8,3% – молочних продуктів, 6,4% – цукру, 5,9% – олії та
тваринних жирів, 3,2% – напоїв та 2,5% – продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості.
У порівнянні з січнем–серпнем 2020р. у м’ясній промисловості
у виробництві свіжих чи охолоджених та заморожених яловичини і телятини,
свинини та субпродуктів харчових спостерігались коливання від зменшення
на 6–99% до зростання у 2,5 раза. У випуску свіжих чи охолоджених
та заморожених м’яса тушок та частин тушок курей, курчат відбувались
асортиментні коливання виробництва – від зменшення на 32–58% до
збільшення у 2 рази. На підприємствах з перероблення та консервування овочів
та фруктів у звітному періоді збільшено випуск джему, мармеладу, пюре, желе,
конфітюру, повидла, варення, з інших плодів та горіхів. У виробництві соків
(апельсинового, томатного, яблучного) та сумішей соків фруктових та овочевих

відбувались асортиментні коливання виробництва – від зменшення на 1–14%
до збільшення у 1,6 раза. На підприємствах з виробництва напоїв
у виробництві вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних
чи ароматизуючих інших та вод непідсолоджених і неароматизованих, вод
мінеральних та газованих, непідсолоджених відбувались збільшення
виробництва на 1–30%.
Серед галузей промисловості Вінницької області найбільша частка
працівників (34,8% або 19,4 тис. осіб) із 55,9 тис.осіб, які були задіяні
на промислових підприємствах Вінниччини у січні-серпні 2021р., працюють
у галузі виробництва харчових продуктів (дані наведено по юридичних особах
та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб).
Середньомісячна заробітна плата працівників галузі тривалі роки є однією
з найвищих у Вінницькій області, так у січні–серпні 2021р. вона становила
15252 грн, що на 9,0% більше її рівня у січні–серпні 2020р., та яка в 2,5 раза
перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (6000 грн). Розмір оплати
праці працівників підприємств по виробництву харчових продуктів перевищив
середній рівень по економіці області (11951 грн) на 27,6%.
Шановні працівники харчової промисловості! Прийміть найщиріші вітання
з професійним святом! Тож нехай добре здоров’я, радість, наснага та стабільні
успіхи будуть вашими надійними супутниками, а прагнення до кращого
принесе користь рідній Україні.

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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