
; 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Запорізькій області 

www.zp.ukrstat.gov.ua  
  

  

22.12.2017 № 401 

 

Промислове виробництво в Запорізькій області 
в січні–листопаді 2017 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Листопад 2017 до 
Січень–

листопад 
2017 до 
січня–

листопада 
2016 

Довідково: 
січень–

листопад 
2016 до 
січня–

листопада 
2015 

жовтня 
2017 

листопада 
2016 

Промисловість B+C+D 97,4 94,8 106,0 96,9 

Добувна та переробна 
промисловість B+C 97,1 97,0 104,3 100,7 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 92,3 112,9 102,5 95,9 

Переробна промисловість C 97,8 95,3 104,6 101,4 

у тому числі      

виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 10-12 92,9 88,8 99,9 101,2 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 89,1 93,9 113,3 99,9 

виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 16-18 102,8 88,9 95,2 98,0 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 83,8 99,0 107,4 104,7 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 20 113,3 152,9 134,6 92,9 

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

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 98,9 103,7 110,7 111,0 
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Продовження 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Листопад 2017 до 
Січень–

листопад 
2017 до 
січня–

листопада 
2016 

Довідково: 
січень–

листопад 
2016 до 
січня–

листопада 
2015 

жовтня 
2017 

листопада 
2016 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 85,3 98,8 104,6 100,3 

машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26-30 108,6 99,5 106,1 99,7 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 98,7 87,4 112,7 84,4 

 
Інформацію щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції 

області наведено в додатку. 
 
 
 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також 
частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
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 
Сезонне коригування динамічного ряду індексу промислової продукції в цілому та за видами                 
діяльності на рівні секцій відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД –  
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar) здійснюється за допомогою програми "Demetra+", 
використовуючи метод TRAMO/SEATS. 
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. 
Індекси промислової продукції розраховуються по регіону в цілому, за видами діяльності (на рівні                
секцій, розділів, груп/класів відповідно до КВЕД), основними промисловими групами (ОПГ –
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_opg_2016.htm). 
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 
 
Перегляд даних 
Індекси промислової продукції за поточний рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за підсумками   
2017 року буде здійснено у I кварталі 2018 року. 
 
 
 
 
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, 2017 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip
http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=362
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Додаток 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції1 
 

 

Вироблено 
за 

січень–
листопад 

2017 

Січень–
листопад 
2017 до  
січня–

листопада 
2016, у % 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Граніт необроблений або начорно оброблений, тис.м3 128,2 660,8 

Піски природні, тис.м3 414,0 111,4 

Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, 
гравій, тис.м3 2491,4 115,4 

Переробна промисловість 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 544 79,6 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 5169 61,5 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, баранів, овець, 
кіз, коней, інших тварин родини конячих свіжі чи охолоджені, т 697 71,6 

Жири великої рогатої худоби, овець і кіз, сало свиней, т …2 …2 

М’ясо свійської птиці охолоджене, т 4645 87,6 

М‘ясо свійської птиці заморожене, т 1691 135,2 

М‘ясо свиней у відрубах солене, сушене чи копчене, т 715 88,3 

Вироби ковбасні, т 15282 142,0 

Продукти готові та консервовані з м’яса чи субпродуктів, інші, т 1395 100,3 

Риба заморожена нерозібрана морська3, т 1527 46,9 

Оселедці солоні3, т 45 90,0 

Риба, у т.ч. філе, копчена3, т 102 77,3 

Риба, перероблена чи консервована в іншій спосіб, крім готових страв 
із риби3, т  478 135,0 

Олія соєва нерафінована та її фракції, т 26198 127,7 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції, т 518331 98,4 

Олія соняшникова та її фракції рафіновані, т 78689 102,8 

Молоко оброблене рідке, т 21062 113,7 

Молоко та вершки жирністю більше 6%, т 5812 87,5 

Масло вершкове жирністю до 85%, т 3023 83,9 

Сир свіжий неферментований, уключаючи сир із молочної сироватки 
та кисломолочний сир, т 720 78,8 

Сири сичужні та плавлені, т 210 77,5 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 4085 80,1 

Борошно, т 75167 100,4 

Крупи, т 3215 102,9 

Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т 55778 97,2 

Торти, т 539 99,6 

Тістечка, т 412 102,0 

Вироби здобні, т 2512 96,9 

Хлібці хрусткі, сухарі, грінки та вироби подібні підсмажені, т 4403 212,8 

Пряники і вироби подібні, т 4966 114,7 

Печиво солодке і вафлі, т 4020 128,2 

Вироби кондитерські цукрові, що не містять какао, т 2080 123,9 

Їжа та страви готові з виробів макаронних, т 227 52,9 

Спреди та суміші жирові, т 311 87,6 

Продукти молоковмісні, т …2 …2 
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Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень–
листопад 

2017 

Січень–
листопад 
2017 до  
січня–

листопада 
2016, у % 

Корми готові для тварин, що утримують на фермах, т 153880 89,3 

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 2714,8 110,0 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 866,4 95,4 

Безалкогольні напої, тис.дал 4605,9 123,4 

   

Білизна постільна, тис.шт 31,1 353,4 

Брезенти, навіси і штори від сонця, кг 51569 272,8 

Тканини просочені, з покриттям або дубльовані, т 734,8 95,6 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 212,5 193,4 

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 40,2 77,2 

Трикотаж спідній, тис.шт 272,6 133,1 

Рукавички, рукавиці та мітенки (крім трикотажних), тис.пар 1043,1 97,4 

Взуття, тис. пар 158,9 97,5 

   

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  20,8 81,9 

Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та 
пороги, з деревини, шт 159 53,2 

Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини, тис.шт 139,0 89,3 

Тара дерев’яна інша та її частини, т  3273 105,8 

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т 79998 93,8 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 7899 109,9 

Етикетки з паперу чи картону, т 515 78,6 

   

Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні, силікати, борати, 
перборати, солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші, т 49446 117,2 

Фарби і лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів у 
неводному середовищі, т 2520 76,0 

Фарби та лаки, інші; сикативи готові, т 1652 131,6 

Засоби мийні та засоби для чищення, т 2220 110,2 

   

Гума невулканізована та вироби з неї, т 2190,8 143,2 

Вироби з гуми вулканізованої інші, т 225 62,0 

Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас, неармовані або 
нез’єднані з іншими матеріалами, т …2 …2 

Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, т 489 109,6 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас, млн.шт 118,9 68,4 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги з пластмас, тис.шт 12,3 166,2 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 295,1 107,0 

Блоки та цегла з цементу бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 15,1 79,9 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або 
штучного каменю, тис.т 27,5 144,0 
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Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень–
листопад 

2017 

Січень–
листопад 
2017 до  
січня–

листопада 
2016, у % 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 
штучного каменю, тис.м3 36,4 83,1 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 291,5 110,4 

Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з 
нього, т …2 …2 

Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 181,7 93,3 

   

Феросплави, тис.т 317,9 93,1 

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т …2 100,1 

Труби та трубки, профілі  порожисті, зі сталі, т  33300 73,2 

Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі 
сталі нелегованої, т 1494 60,9 

Дріт з алюмінію, т …2 191,0 

Дріт з міді, т 4933 103,7 

Послуги з лиття чавуну сірого, т 3304 130,9 

Послуги з лиття сталі, т 1439 161,5 

Конструкції інші, та їх частини,  плити, прутки, кутики, профілі та 
вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 21750 128,7 

Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні з металів чорних 
або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені механічним чи 
тепловим устаткованням, т 870 52,3 

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 …2 …2 

Дріт колючий з металів чорних, дріт кручений, канати, троси, шнури 
плетені та вироби подібні з міді або алюмінію, без електричної 
ізоляції, т …2 …2 

Тканини, ґрати, сітки й огорожі з дроту сталевого або мідного; сітка 
металева з металів чорних або міді, під штукатурку, т 8901 204,2 

Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди, з покриттям або з осердям 
із флюсового матеріалу, т 4130 61,3 

Раковини та умивальники з нержавіючої сталі, шт 37625 154,0 

Вироби столові, кухонні побутові та їх частини, з металів чорних, міді 
або алюмінію, т …2 …2 

   

Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт 246209 48,1 

Трансформатори електричні, шт 19004 105,9 

Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; перетворювачі 
статичні; котушки індуктивності інші, шт 2611 65,2 

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на 
напругу більше 1000 В, шт 177291 132,2 

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на 
напругу не більше 1000 В, тис.шт 260,2 120,9 

Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для 
комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В, шт 6103 129,4 

Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км 57912 118,2 

Провідники ізольовані електричні на напругу більше 1 кВ, км 238 123,3 
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Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень–
листопад 

2017 

Січень–
листопад 
2017 до  
січня–

листопада 
2016, у % 

Турбокомпресори, шт 34983 120,0 

Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім 
устатковання подібного побутового, шт 85 109,0 

Обладнання та пристрої для фільтрування й очищення  
повітря і газів, шт 2976 157,0 

Косарки, шт 2994 112,9 

   

Меблі для сидіння, шт 56218 136,6 

Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт 28273 125,6 

Меблі кухонні, шт 4744 73,0 

Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт 25685 97,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт∙год 40422,4 115,4 

Пара та вода гаряча, тис.Гкал 4538,4 100,1 
_______________ 
1 У таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності.  
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
3 Включаючи продукцію підприємств, віднесених до виду діяльності «рибне господарство». 


