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Обсяг реалізованої промислової продукції 

за основними видами діяльності в Запорізькій області 
в січні–травні 2017 року 

 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

тис.грн 
у % до всієї 

реалізованої продукції 

Промисловість B+C+D+Е 76981401,3 100,0 

Добувна та переробна промисловість B+C 56845183,4 73,8 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 2226556,1 2,9 

Переробна промисловість C 54618627,3 70,9 

у тому числі      

виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 10-12 9319401,6 12,1 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 13-15 182306,5 0,2 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 200391,0 0,3 

виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 19 3794591,5 4,9 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 20 1032284,5 1,3 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 203095,4 0,3 

виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 22, 23 1823293,2 2,4 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 24, 25 27994164,9 36,4 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 8268566,9 10,7 
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Продовження 

 
Код за 

КВЕД-2010 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

тис.грн 
у % до всієї 

реалізованої продукції 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 19759459,9 25,7 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 376758,0 0,5 

 
 
 
 
 
 
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 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) визначають за ціною продажу відвантаженої 
готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями 
(замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом). Дані щодо 
обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним підходом (по однорідних 
продуктах). 

Показник формується на підставі даних державного статистичного спостереження "Економічні показники 
короткострокової статистики промисловості", яке охоплює юридичних осіб та відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, що забезпечують не менше 90% обсягу реалізованої промислової продукції. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip 

 
Перегляд даних  
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд за підсумками 2017 року буде здійснено у І кварталі 2018 року.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0612) 63-23-73; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі:  Промисловість  
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