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Підсумки роботи промисловості 
у січні–липні 2016 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Липень 2016 до Січень–липень 
2016 до     

січня–липня 
2015 

Довідково: 
січень–липень 

2015 до      
січня–липня 

2014 

червня 
2016 

липня 
2015 

Промисловість B+C+D 109,7 96,6 94,6 94,3 

Добувна та переробна 
промисловість B+C 104,6 98,6 98,4 91,7 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 103,2 94,3 94,4 103,8 

Переробна промисловість C 104,8 99,2 99,0 90,2 

у тому числі      

виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 10-12 108,2 121,7 101,4 92,1 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 65,8 95,8 106,5 92,5 

виготовлення виробів з 
деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 97,1 94,1 106,7 82,7 

виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 19 108,6 116,1 95,1 72,6 

виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції 20 96,6 92,0 95,6 93,1 

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

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 102,6 92,9 110,6 90,8 
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Продовження 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Липень 2016 до Січень–липень 
2016 до     

січня–липня 
2015 

Довідково: 
січень–липень    

2015 до      
січня–липня 

2014 

червня 
2016 

липня 
2015 

металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устатковання 24, 25 90,9 88,6 97,7 98,0 

машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і 
устатковання 26-30 110,1 101,6 96,8 86,7 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого 
повітря D 136,6 89,5 82,1 103,8 

 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                                             М. Шейко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі: Промисловість 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2016 

http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=362
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Додаток 1 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 

Вироблено  
за  

січень–липень 
2016 

Січень–липень 
2016 до  

січня–липня 
2015, у % 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Граніт необроблений або начорно оброблений, тис.м3 10,3 141,1 
Піски природні, тис.м3 169,7 42,7 
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, 
гравій, тис.м3 1118,8 88,4 

Переробна промисловість 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 379 76,1 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 5336 89,1 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, баранів, 
овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих свіжі чи 
охолоджені, т 605 76,1 
Жири великої рогатої худоби, овець і кіз, сало свиней, т 112 68,3 
М‘ясо свійської птиці заморожене, т 694 67,4 
М‘ясо свиней у відрубах солене, сушене чи копчене, т 597 114,6 
Ковбасні вироби, т 6459 86,2 
Продукти готові та консервовані з м’яса чи субпродуктів, інші, т 953 63,7 
Риба заморожена нерозібрана морська1, т 2500 116,4 
Оселедці солоні1, т  17 130,8 
Риба солона, крім оселедців1, т  …2 432,3 
Риба, у т.ч. філе, копчена1, т 12 31,6 
Риба, перероблена чи консервована в іншій спосіб, крім готових 
страв із риби1, т  136 24,2 
Олія соєва нерафінована та її фракції, т 13132 205,3 
Олія соняшникова нерафінована та її фракції, т 330965 105,4 
Олія соняшникова та її фракції рафіновані, т 45959 85,2 
Молоко оброблене рідке, т 10874 55,6 
Молоко та вершки жирністю більше 6%, т 4536 132,6 
Масло вершкове жирністю до 85%, т 2520 120,2 
Сир свіжий неферментований, уключаючи сир із молочної 
сироватки та кисломолочний сир, т 621 105,1 
Сири жирні, т 136 60,4 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 3289 96,3 
Борошно, т 40742 95,8 
Крупи, т 1101 70,5 
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т 36030 102,9 
Торти, т 328 104,5 
Тістечка, т 239 80,5 
Вироби здобні, т 1625 95,7 
Пряники і вироби подібні, т 2562 82,5 
Печиво солодке і вафлі, т 1781 129,2 
Вироби кондитерські цукрові, що не містять какао, т 890 85,2 
Їжа та страви готові з виробів макаронних, т …2 76,2 
Спреди та суміші жирові, т 228 96,2 
Продукти молоковмісні, т 8418 105,9 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, т 110237 94,0 
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 1441,9 481,1 
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Продовження 

 

Вироблено  
за  

січень–липень 
2016 

Січень–липень 
2016 до  

січня–липня 
2015, у % 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 624,0 138,6 
Безалкогольні напої, тис.дал 2986,4 104,7 
   

Білизна постільна, тис.шт 6,9 125,5 
Брезенти, навіси і штори від сонця, кг 9901 148,2 
Тканини просочені, з покриттям або дубльовані, т 415,6 141,0 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та  
професійні, тис.шт 66,0 79,9 
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної  
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та  
професійні, тис.шт 32,1 175,4 
Трикотаж спідній, тис.шт 106,7 72,7 
Рукавички, рукавиці та мітенки (крім трикотажних), тис.пар 637,5 176,0 
Взуття, тис. пар 104,8 108,8 
   

Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини 
чи лущена, завтовшки більше 6 мм, шпали з деревини для 
залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3  10,8 71,1 
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та 
пороги, з деревини, шт 240 122,4 
Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити,  
з деревини, тис.шт 99,5 113,1 
Тара дерев’яна інша та її частини, т  1479 93,3 
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної 
сировини, т 58246 103,5 
   

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 4505 138,9 
Коробки та ящики, складані з паперу або картону негофрованих, т …2 100,5 
Етикетки з паперу чи картону, т 316 101,9 
   

Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні, силікати, борати, 
перборати, солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші, т 27380 92,8 
Фарби і лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів 
у неводному середовищі, т …2 132,7 
Фарби та лаки, інші; сикативи готові, т 712 101,6 
Засоби мийні та засоби для чищення, т 1136 83,9 
   

Гума невулканізована та вироби з неї, гума вулканізована, крім 
гуми твердої, т 831,0 167,2 
Вироби з гуми вулканізованої інші, т 275 283,5 
Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас, неармовані або 
нез’єднані з іншими матеріалами, т 62 79,5 
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, т 152 147,6 
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, 
з пластмас, млн.шт 112,5 97,2 
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги 
з пластмас, тис.шт 2,9 116,0 
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Продовження 

 

Вироблено  
за  

січень–липень 
2016 

Січень–липень 
2016 до  

січня–липня 
2015, у % 

Вироби вогнетривкі, тис.т 91,5 105,3 
Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 170,3 93,7 
Блоки та цегла з цементу бетону або каменю штучного  
для будівництва, тис.т 10,9 155,7 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 
або штучного каменю, тис.м3 24,9 116,9 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 148,0 113,0 
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і  
вироби з нього, т 3220 77,7 
Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 80,0 156,9 
   

Феросплави, тис.т 210,8 92,9 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т …2 99,3 
Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи 
гнуттям, зі сталі нелегованої, т 1156 119,7 
Дріт з міді, т 2787 142,5 
Послуги з лиття чавуну сірого, т 1468 72,4 
Послуги з лиття сталі, т 463 58,8 
   
Конструкції інші та їх частини, плитки, кутики, профілі та вироби 
подібні, з металів чорних або алюмінію, т 17177 53,5 
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні з металів 
чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені 
механічним чи тепловим устаткованням, т 950 112,0 
Прибори кухонні або столові, тис.шт …2 133,7 
Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери 
подібні для різних речовин (крім газів), з металів чорних,  
місткістю 50-300 л, не оснащені механічним або тепловим 
устаткованням, тис.шт 203,9 73,7 
Дріт колючий з металів чорних, дріт кручений, канати, троси, 
шнури плетені та вироби подібні з міді або алюмінію, без 
електричної ізоляції, т 377 37,0 
Тканини, грати, сітки й огорожі з дроту сталевого або мідного; 
сітка металева з металів чорних або міді, під штукатурку, т 2238 95,0 
Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди, з покриттям або з 
осердям із флюсового матеріалу, т 3336 229,6 
Вироби кріпильні ненарізні з металів чорних, т …2 146,9 
Раковини та умивальники з нержавіючої сталі, шт 12319 52,2 
Вироби столові, кухонні побутові та їх частини, з металів чорних, 
міді або алюмінію, т 1560 121,1 
   

Трансформатори електричні, шт 8952 116,0 
Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; 
перетворювачі статичні; котушки індуктивності інші, шт 1713 151,1 
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем 
на напругу більше 1000 В, шт 81729 84,0 
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем 
на напругу не більше 1000 В, тис.шт 117,0 86,1 
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Продовження 

 

Вироблено  
за  

січень–липень 
2016 

Січень–липень 
2016 до  

січня–липня 
2015, у % 

Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для 
комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В, шт 2706 110,1 
Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км 27229 141,7 
Провідники ізольовані електричні на напругу більше 1 кВ, км …2 106,2 
Турбокомпресори, шт 15851 120,1 
Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім 
устатковання подібного побутового, шт 40 64,5 
Косарки, шт 1463 133,4 
   
Автомобілі легкові, шт 4 0,2 
Автобуси, шт – – 
Автомобілі вантажні, шт – – 
   

Меблі для сидіння, шт 22487 70,1 
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт 12921 125,4 
Меблі кухонні, шт 4200 135,2 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт 17006 132,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт∙год 21319,1 80,4 
Пара та вода гаряча, тис.Гкал 3102,3 96,6 

_______________ 
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 інформації. 


