
Вироблено

Приріст,
зниження (–), 
у % до січня–
серпня 2018р.

Вироби ковбасні (крім виробів з печінки), т  431 15,9
Сік томатний, млн.л 12,8 –1,1
Сік апельсиновий, млн.л 12,5 9,6
Сік ананасовий, млн.л 1,9 3,0
Сік яблучний, млн.л 6,3 –12,0
Суміші соків фруктових та овочевих, млн.л 59,5 –5,2
Сік якогось одного фрукта або овочу (крім апельси-
нового, грейпфрутового, ананасового, томатного, 
виноградного та яблучного соків), млн.л 14,9 4,1
Паста томатна концентрована, тис.т 19,7 –37,7
Олія соняшникова нерафінована, тис.т 496,9 18,9
Молоко та вершки незгущені, тис.т 4,5 –18,5
Масло вершкове жирністю не більше 85%, тис.т 2,8 –21,9
Сир свіжий неферментований, тис.т 9,4 7,8
Сир тертий, порошковий, голубий та інший 
неплавлений, тис.т 5,5 1,2
Молоко та вершки згущені підсолоджені, тис.т 7,7 1,0
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 
сметана та інші ферментовані продукти
(кисломолочна продукція), тис.т 16,4 2,0
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, тис.т 12,4 –14,9
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, тис.т 11,7 –6,6
Вироби макаронні неварені, т 275 18,5
Пиво солодове, млн.дал 9,1 19,2
Напої безалкогольні, млн.дал 23,5 0,9

Виробництво найважливіших видів харчових продуктів та напоїв
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Виробництво напоїв;
32,8%

Виробництво 
молочних 
продуктів;

30,1%

Перероблення та 
консервування 
фруктів і овочів; 

22,7%

Виробництво олії та 
тваринних жирів; 

7,6%

Інші види; 
6,8%

Структура обсягу реалізованої промислової продукції
за видами діяльності

Лідерами галузі є такі відомі в Україні
підприємства, як ТОВ “Сандора”
(виробництво соків, безалкогольних напоїв,
сухарів, чіпсів), Миколаївське відділення
ПрАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”
(виробництво пива), ПрАТ “Лакталіс-
Миколаїв”, ТДВ “Баштанський сирзавод”,
ПрАТ “Первомайський молочноконсервний
комбінат”, ПрАТ “Миколаївмолпром”
(виробництво молочної продукції), ФГ
“Органік Сістемс” (виробництво томатної
пасти), ТОВ “Європейська транспортна
стивідорна компанія” (виробництво
нерафінованої соняшникової олії), АТ
“Коблево“ (виробництво виноградного
вина, вермуту).

До дня працівників харчової промисловості

Індекс 
промислової продукції –

104,7% 

6 місце
серед регіонів

України

Середньооблікова кількість 
штатних працівників –

8,9 тис. осіб
3% 

у харчовій 
промисловості 

України

18,6% 
у промисловості 

області

32,3% 
у промисловості 

області
Обсяг реалізованої 

промислової продукції –
13,2 млрд.грн 3,8% 

у харчовій 
промисловості 

України

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата –

12,2 тис.грн

на 27,5% 
більше ніж у

середньому по 
промисловості 

області

на 25,9% 
більше ніж 

у середньому 
у харчовій 

промисловості 
України

Освоєно капітальних інвестицій 
у січні–червні 2019р. –

1,6 млрд.грн
11,7% 

у харчовій 
промисловості 

України

83,1% 
у промисловості 

області

Залучено прямих інвестицій  
на 1 липня  2019р. –
67,5 млн.дол.США

67,3% 
у промисловості 

області

2,3%
у харчовій 

промисловості 
України

внесено нерезидентами таких країн –
Нідерланди, Бельгія, Кіпр, 

Азербайджан, Беліз, Сінгапур, 
Туреччина, Німеччина

Діяльність підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв 
(харчової промисловості)
у січні–серпні 2019 року


