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Промислове виробництво в Запорізькій області 
в січні–жовтні 2018 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Жовтень 2018 до Січень–
жовтень 
2018 до 
січня– 

жовтня  
2017 

Довідково: 
січень–

жовтень 
2017 до 
січня– 

жовтня 
2016 

вересня 
2018 

жовтня 
2017 

Промисловість B+C+D 100,6 96,9 103,3 107,7 

Добувна та переробна промисловість B+C 100,6 97,9 103,1 105,5 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 102,2 96,3 105,7 101,5 

Переробна промисловість C 100,4 98,1 102,8 106,1 

у тому числі      

виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 10-12 114,2 100,1 97,7 101,4 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 101,0 108,3 111,1 115,5 

виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 16-18 98,5 108,3 113,7 96,0 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 112,4 79,4 97,0 108,4 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 20 101,4 103,1 105,6 132,7 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 … … … … 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 102,9 84,6 90,0 111,5 
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Продовження 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Жовтень 2018 до Січень–
жовтень  
2018 до 
січня– 

жовтня 
2017 

Довідково: 
січень–

жовтень  
2017 до 
січня– 

жовтня  
2016 

вересня 
2018 

жовтня 
2017 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 99,1 94,8 105,6 105,2 

машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26-30 97,0 100,5 104,3 107,8 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 100,5 93,2 103,8 116,1 

 
Інформацію щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції 

наведено в додатку. 
 
 
 
 
 

Географічне охоплення 
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,       
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Індекс промислової продукції – показник динаміки обсягу промислового виробництва, 
середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару. Розрахунок 
базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-
представників та структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік 
(2010=100%). 
Індекс промислової продукції за звітний період розраховується з урахуванням уточнених даних за 
попередній період. 
Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip 
Індекс промислової продукції розраховується на підставі даних державних статистичних 
спостережень "Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами" та 
"Економічні показники короткострокової статистики промисловості", якими охоплено суб’єкти 
господарської діяльності, що забезпечують не менше 90% обсягу виробництва за видами продукції.  
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/364/mp_kss_vpp.zip, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip 
Індекси промислової продукції розраховуються по області в цілому, за основними видами 
промислової діяльності (відповідно до КВЕД).  
 
Перегляд даних 
Індекси промислової продукції за поточний рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за 
підсумками 2018 року буде здійснено у I кварталі 2019 року. Дані за 2017 рік уточнено. 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: Промисловість 
Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip
http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia#2.2.6.
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Додаток 
 

Виробництво окремих видів промислової продукції 
 

 

Вироблено 
за 

січень– 
жовтень 

2018 

Січень– 
жовтень 

2018 
у % до 
січня– 

жовтня  
2017 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Граніт, необроблений або начорно оброблений, тис.т 8,5 3,7 

Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач 
бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей, тис.т 2129,0 107,0 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 443 94,9 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші, т 3234 68,1 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, 
коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені, т 473 74,0 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т 4641 120,9 

Свинина солена, в розсолі, сушена чи копчена, інша, т  87 36,1 

Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та подібні вироби і харчові 
продукти на їхній основі, т 182 81,3 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т  7357 86,0 

Ковбаси напівкопчені, т 2958 79,2 

Ковбаси варенокопчені, напівсухі, сиров'ялені, сирокопчені, т 1005 104,1 

Вироби ковбасні інші, т 182 96,3 

Продукти готові та консервовані з м’яса чи субпродуктів, інші, т 738 56,0 

Риба морська заморожена нерозібрана1, т 490 35,7 

Оселедці солоні1, т 44 110,0 

Риба копчена1, т 50 60,2 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції, т 453526 97,9 

Олія соєва нерафінована та її фракції, т 28593 123,4 

Олія соняшникова та її фракції рафіновані, т 45860 63,9 

Молоко та вершки незгущені і без додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 
у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л, т 6526 87,0 

Молоко та вершки незгущені і без додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 21%, у первинних 
пакуваннях об'ємом більше 2 л, т 4330 80,4 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 2671 94,5 

Сир свіжий неферментований, т 595 89,6 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений, т 214 118,9 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 
ферментовані продукти, т 2276 65,7 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 47835 76,2 

Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, 
обрушені, різані або подрібнені, т 2416 56,0 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 40138 77,6 

Торти, т 599 122,5 

Тістечка, т 432 115,2 

Вироби здобні, т 2141 93,5 

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені, т  7338 209,6 
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Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень– 
жовтень 

2018 

Січень– 
жовтень 

2018 
у % до 
січня– 

жовтня  
2017 

Пряники та вироби подібні, т 4568 102,2 

Печиво солодке, т 3363 92,1 

Вироби макаронні, варені або неварені, начинені м'ясом або іншими 
продуктами у будь-якій пропорції, т 66 75,0 

Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру 
від 50% до85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі  
не менше, ніж 25%, т 217 76,4 

Корми готові для годівлі сільськогосподарських тварин - для свиней, т 49141 94,8 

Корми готові для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої 
рогатої худоби, т 8904 83,4 

Корми готові для годівлі сільськогосподарських тварин - для свійської 
птиці, т 57398 74,3 

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 2761,1 113,2 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 1019,4 122,7 

   

Білизна постільна бавовняна, кг 9446 76,8 

Брезенти, навіси і тенти, кг 47299 112,8 

Тканини просочені, з покриттям або дубльовані, т 552,5 82,4 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 220,0 110,2 

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 5,0 13,4 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або 
ручного в'язання, тис.шт 85,4 115,7 

Рукавички, рукавиці та мітенки, тис.пар 1074,7 120,2 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 
натуральної чоловіче, тис.пар 93,5 149,6 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 
натуральної жіноче, тис.пар 42,2 115,0 

   

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт 118,6 95,0 

Ящики, коробки, тара гратчаста, барабани і тара подібна  
дерев'яна, т 2124 110,7 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т 84084 118,7 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 5580 78,9 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані, самосклеювальні, т 556 143,7 

   

Силiкати, силiкати лужних металiв технiчні, т SiO2 40262 171,9 

Засоби мийні та засоби для чищення, які містять або не містять мило, 
включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрібної 
торгівлі, т 2595 135,9 

   

Суміш гумова з додаванням вуглецевої сажі чи діоксиду кремнію 
невулканізована, т 1561,4 85,3 

Мішки та пакети, з полімерів етилену, т 1073 242,8 
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Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень– 
жовтень 

2018 

Січень– 
жовтень 

2018 
у % до 
січня– 

жовтня 
2017 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги з пластмас, тис.шт 8,4 80,0 

Вапно негашене, тис.т 270,3 99,0 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 12,2 91,0 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або 
штучного каменю, тис.т 20,7 86,3 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 
або штучного каменю, тис.м3 29,7 90,8 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 241,8 91,8 

   

Феросиліцій, тис.т 81,1 82,0 

Феросилікомарганець, тис.т 143,1 103,2 

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т …2 104,5 

Труби і трубки, зварні, гарячого або холодного формування, 
прямокутного або квадратного поперечного перерізу, із зовнішнім 
діаметром не більше 406,4 мм, з товщиною стінки не більше 2 мм, 
зі сталі іншої, крім неіржавної, т 22290 71,4 

Профілі холоднодеформовані, отримані з прокату плоского,  
зі сталі нелегованої, без покриття, т 1537 125,5 

Дріт з алюмінію нелегованого, т 533 31,1 

Дріт з міді рафінованої та зі сплавів мідних, з максимальним 
розміром поперечного перерізу більше 6 мм, т 4441 135,4 

Деталі, виливані з чавуну сірого, для машинного обладнання і 
механічних приладів, т 1077 107,1 

Деталі, виливані зі сталі, для машинного обладнання і 
механічних приладів, т 671 70,5 

Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового 
матеріалу, з металів чорних, інші, т 14632 83,4 

Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності для рідин, з металів 
чорних, місткістю понад 300 л, т 662 99,7 

Провід кручений, троси, шнури плетені та вироби подібні з 
алюмінію, т 616 45,4 

Раковини та умивальники з неіржавної сталі, шт 27694 79,9 

   

Трансформатори з рідким діелектриком потужністю 
не більше 650 кВ А, шт 2289 110,9 

Трансформатори інші, потужністю не більше 1 кВ А, шт 8799 115,3 

Котушки індуктивності для розрядних ламп або трубок, шт 102 38,2 

Основи апаратури електричної для контролю та розподілення 
електроенергії  інші, на напругу не більше 1 кВ, шт 6463 131,1 

Табло, панелі, консолі, підставки, шафи та інші основи для 
апаратури для контролю та розподілення електроенергії, шт 12075 91,2 

Провідники електричні інші на напругу не більше 1кВ, не оснащені 
з'єднувальними елементами, т 8132,3 100,9 

Турбокомпресори одноступінчасті, шт 39124 126,6 
 
 



 6 

Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень– 
жовтень 

2018 

Січень– 
жовтень 

2018 
у % до 
січня– 

жовтня  
2017 

Обладнання й апарати для фільтрування й очищення повітря  
та газів, шт 2736 94,1 

Косарки тракторні, уключаючи механізми навісні різальні, 
розроблені для управління або буксирування трактором, шт 1116 38,2 

   

Меблі для офісів дерев'яні, шт 13636 56,0 

Меблі кухонні, шт 4061 90,7 

Меблі для спалень дерев'яні, шт 1430 98,3 

Меблі для їдалень та віталень дерев'яні, шт 21723 99,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт год 39253,0 106,2 

Пара та вода гаряча, тис.Гкал 4076,4 104,9 
_______________ 
1 Включаючи продукцію підприємств, віднесених до виду діяльності «рибне господарство». 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 


