
Структура реалізованої продукції підприємств харчової промисловості
у 2021 році

До дня працівників  харчової 

промисловості
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загальнообласного 

обсягу інвестицій

5,3%                     
обсягу інвестицій                            
у промисловість

(відсотків до загального обсягу)
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Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів

Перероблення та консервування фруктів і овочів

Виробництво молочних продуктів

Виробництво продуктів                                                                 
борошномельно-круп’яної промисловості
Виробництво готових кормів для тварин

Виробництво напоїв

Виробництво іншої продукції

Харчова 
промисловість 

Івано-
Франківщини 
представлена                               

підприємствами  
з виробництва:

м’яса та м’ясних продуктів

молока та молочних продуктів

виробів кондитерських борошняних та цукрових 

хліба та виробів хлібобулочних, борошна, круп 

соків фруктових та овочевих, трав’яних чаїв

пива, напоїв безалкогольних, вод мінеральних 

Середньооблікова

кількість штатних

працівників −
2021 

рік

Середньомісячна

заробітна плата штатного 

працівника −

4,8 тис. осіб 8137 грн

У січні−грудні

2021 року 

освоєно

капітальних

інвестицій −                            

203 млн.грн

Обсяг реалізованої 

продукції підприємств 

харчової промисловості 

у 2021 році −

3,5 млрд.грн

3,6%      
загальнообласного 
обсягу реалізованої 

промислової 
продукції

16 

жовтня



Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2022

97,4%                     
до 2020р.

33,5%                       
до 2020р.

Обсяг експорту готових 
харчових продуктів  −                    

7,7 млн.дол. США

Обсяг експорту продуктів 
тваринного походження −

18,2 млн.дол. США
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Область Україна

(відсотків до попереднього року)

Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів та напоїв

Питома вага області у загальнодержавних обсягах
виробництва окремих видів продукції харчової промисловості                            

у 2021 році1

● Яловичина і телятина заморожені -
туші, напівтуші, четвертини, відруби

● Вироби ковбасні та подібні
продукти з м’яса

● Овочі (крім картоплі), фрукти, 
горіхи, гриби та частини рослин їстівні 
інші, приготовлені чи консервовані з 
додаванням оцту

● Торти і вироби кондитерські; 
вироби хлібобулочні інші з 
додаванням підсолоджувальних
речовин 

● Яловичина і телятина, свіжі чи
охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені

● М’ясо індиків свіже чи
охолоджене – тушки 

● Води непідсолоджені й 
неароматизовані; лід та сніг (крім
мінеральних та газованих вод)

● Борошно пшеничне чи пшенично-
житнє

● Масло вершкове жирністю 
не більше 85%

● М’ясо курей, курчат, свіже чи
охолоджене – частини тушок

● М’ясо курей, курчат, свіже чи
охолоджене – тушки

● Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання

● Свинина свіжа чи охолоджена –
туші, напівтуші (уключаючи
оброблені сіллю чи консервантами 
для тимчасового зберігання)

5,7-31,8%
1,2-3,1%

1 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження "Показники короткотермінової 

статистики виробництва промислової продукції за видами".

2021 рік

● Продукти харчові готові інші, н.в.і.у. 
(крім продуктів молоковмісних з 
добавками (барвники, ароматизатори 
тощо), без вмісту або із вмістом 
молочних жирів менше 1,5 мас.%)


