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Виробництво найважливіших видів промислової продукції  
за 2013 рік підприємствами м. Запоріжжя1 

 

 

Вироблено 
 

2013р.  
до 

2012р., 
у % 

   
Добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 

   
Граніт необроблений або нарочно оброблений, тис. м3 19,8 81,1 
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; 
галька, гравій, тис.м3 2596,3 98,5 
   

Переробна промисловість 
   
Борошно, т 28974 243,8 
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т 35997 93,9 
Торти, т  771 85,9 
Тістечка, т 520 87,0 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, слойоні, 
рулети з маком, рогалики, тощо), т 1780 112,3 
Печиво солодке і вафлі, т 1836 100,7 
Пряники і вироби аналогічні, т 5608 139,2 
Безалкогольні напої, тис.дал 3962,9 116,1 
   
Тканини просочені з покриттям або дубльовані, т 718,2 80,8 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та 
професійні, тис.шт. 49,9 228,9 
Взуття, тис. пар 206,5 128,6 
   
Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з 
деревини, тис.шт. 125,5 110,7 
Тара дерев’яна інша та її частини, т 1045 59,4 
Вироби з деревини інші, т 48058 56,7 
   
   

 
 
 

 



Продовження 
 

Вироблено 
 

2013р.  
до 

2012р., 
 у % 

   
Коробки та ящики з паперу або картону гофрованих, т 5653 85,4 
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі 
(папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з 
паперу чи картону, т  165 37,3 
Етикетки з паперу чи картону, т 671 144,3 
Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 
віддруковані, тис.прим. 4-шпальт.газет ф.А-2 117407 72,6 
Книги, брошури, листівки та подібна продукція, 
віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів), тис.арк-
прив до ф.60х90 265 57,4 
Календарі усіх видів, включаючи блокові календарі, 
віддруковані, тис.арк.-відб.прив.до ф.60х90 151,9 137,0 
   
Сполуки неорганічні, т 3266 103,4 
Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні, т 71139 94,5 
Фарби та лаки інші; сикативи готові, т 1853 108,1 
Засоби мийні та засоби для чищення, т 1368 112,2 
   
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з 
пластмас, млн.шт. 130,4 93,1 
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги з  
пластмаси, шт. 6,5 69,1 
Вироби вогнетривкі, тис.т 161,0 82,1 
Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 392,2 101,6 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, млн.шт.ум. цегли 3,1 56,4 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або штучного каменю, тис.м3 30,1 77,8 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 103,8 76,6 
Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 29,8 86,6 
   
Феросплави, тис.т 408,7 138,4 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним  
литтям, тис.т 4096,5 99,5 
Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи 
гнуттям, зі сталі нелегованої, т 1824 64,5 
Дріт з алюмінію, т 17904 120,3 
Дріт з міді, т 5609 88,1 
Послуги з лиття чавуну сірого, т 2190 95,9 
Послуги з лиття сталі, т 973 34,2 
   
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, 
профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 44287 78,3 
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні, з металів 
чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені 
механічним чи тепловим устаткованням, т 5846 74,5 
   
   



Продовження 
 

Вироблено 
 

2013р.  
до 

2012р.,  
у % 

   
Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, 
ножі для риби, ножі для масла, щипці для цукру та прибори 
кухонні або столові, тис.шт. 392,1 81,3 
Дріт колючий з металів чорних; дріт кручений (провід 
багатожильний), канати, троси, шнури плетені та вироби 
подібні, з міді або алюмінію, без електричної ізоляції, т 1186 44,5 
Тканини, грати, сітки й огорожі з дроту сталевого або 
мідного; сітка металева з металів чорних або міді, під 
штукатурку, т 8255 111,1 
Раковини та умивальники з нержавіючої сталі, шт. 59121 100,0 
Вироби столові, кухонні побутові та їх частини, з металів 
чорних, міді або алюмінію, т 229 9,6 
   
Трансформатори електричні, шт. 17785 89,4 
Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; 
перетворювачі статичні; котушки індуктивності інші, шт. 3261 66,8 
Апаратура електрична для комутації або захисту 
електричних схем на напругу більше 1000 В, шт. 156960 91,4 
Апаратура електрична для комутації або захисту 
електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис. шт. 183,4 86,7 
Панелі комутаційні та інші комплекти електричної 
апаратури для комутації або захисту, на напругу  
не більше 1000 В, шт. 1868 56,8 
Обладнання та пристрої для фільтрування й очищення 
повітря і газів, шт. 3529 193,1 
   
Автомобілі легкові, шт. 18926 49,2 
Автомобілі вантажні, шт. 587 81,4 
   
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. 19712 153,9 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт. 21966 99,0 
   

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
   
Електроенергія, млн.кВт.год 5161 134,1 
Пара та вода гаряча, тис.Гкал 4586,5 90,0 
   

 

1  Інформація сформована на підставі короткострокової (місячної) звітності. Можливі уточнення даних у наступних 
статистичних виданнях. 
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