ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У 2018 РОЦІ

Частка області
в загальнодержавних
обсягах, %

Нафта сира, у тому числі нафта,
одержана з мінералів бітумінозних

22,5

Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових
родовищ

34,5

Килими та покриття для підлоги текстильні
тафтингові

80,6

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

5,0

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без
волосяного покриву

37,5

Деревина з ялини та смереки уздовж розпиляна
чи розколота, розділена на шари чи лущена,
завтовшки більше 6 мм

36,3

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід)
уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари
чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків,
планок та фриз для паркетного або дерев’яного
покриття підлоги, дубових)

6,2

Деревина хвойних порід у вигляді погонажу,
профільованого уздовж будь-якого з ребер
чи площин, уключаючи планки та фризи для
паркетного покриття підлоги, незібрані

8,5

Деревина, уключаючи планки та фризи
для паркетного покриття підлоги, незібрані,
у вигляді погонажу (крім хвойних порід)

4,9

Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали
шаруваті подібні, з деревини

8,5

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша,
уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена,
завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід

17,2

Частка області
в загальнодержавних
обсягах, %

Шпалери та вироби з паперу для покриття стін
подібні

8,8

Полівінілхлорид пластифікований, у суміші
з іншими речовинами, у первинних формах

15,5

Цегла невогнетривка керамічна будівельна

11,1

Листи профільовані (ребристі) холодноформовані
або оброблені у холодному стані, зі сталі нелегованої

3,8

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі

6,2

Вироби кріпильні різенарізні, з металів чорних

3,6

Інструменти й апаратура для автоматичного
регулювання та керування

6,7

Верстати для оброблення деревини, корка, кістки,
ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих
подібних; машини для нанесення гальванічного
покриття

24,0

Меблі для спалень дерев’яні

5,1

Електроенергія

6,4

Також вагомою серед регіонів України є частка виробництва в
області плит деревоволокнистих, соди каустичної, бензолу, чистотою
95 мас.% і більше, смол карбамідних та тіокарбамідних у первинних
формах, виробів з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози
або подібних волокнистих сумішей та цементу (шиферу), машин
пральних, побутових (51–98% загальнодержавного обсягу), плит
деревностружкових, портландцементу, предметів одягу, аксесуарів до
одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших), плит, листів,
плiвки, фольги i стрічок, з полімерів стиролу, неармованих або не
з'єднаних з iншими матеріалами, непоруватих (20–42%).
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