Робота промислових підприємств м.Вінниці
у січні–квітні 2021 року
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
За підсумками роботи підприємств міста у січні–квітні 2021р. проти січня–
квітня 2020р. спостерігаються значні коливання обсягів виробництва основних
видів промислової продукції.
На підприємствах, які здійснювали діяльність у сфері добувної
промисловості і розробленні кар’єрів, відбувались асортиментні коливання
виробництва від зменшення на 33% до збільшення на 35% у видобуванні глин
вогнетривких, пісків будівельних та іншого каменю дробленого, який
використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних
цілей.
У січні–квітні 2021р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. у 1,1–16,2 раза
збільшено виробництво гірчиці готової, молока сухого незбираного або вершків
сухих незбираних (молоко та вершки у твердій формі, жирністю більше 1,5%),
джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і
горіхів, молока та вершків згущених підсолоджених. Зросло, також,
виробництво вод непідсолоджених й неароматизованих на 32,9%, вод
з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших –
на 0,7%, тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших
з додаванням підсолоджувальних речовин – на 22,9%.
У поточному році у легкій промисловості спостерігались значні коливання
обсягів виробництва швейних виробів чоловічого і хлопчачого та жіночого
і дівчачого асортименту проти відповідного періоду попереднього року –
від зменшення на 16–94% до збільшення у 2 рази.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності порівняно з січнем–квітнем 2020р.
у 1,1–9,7 раза збільшено випуск етикеток та ярликів з паперу чи картону
друкованих (самосклеювальних та крім самосклеювальних), швидкозшивачів,
папок, обкладинок з паперу чи картону (крім обкладинок для книг), гранул та
брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів
деревини, гранул та брикетів із залишків або відходів рослинного походження.
У січні–квітні 2021р. випуск вікон та дверей з пластмас не досяг рівня
відповідного періоду попереднього року на 9,4%, хоча, дверей, вікон і рам
для них, порогів для дверей, з металів чорних у звітному періоді вироблено
у 2 рази більше.

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