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Промислове виробництво у Дніпропетровській області  
у січні–квітні 2019 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  

(відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Квітень 2019 до Січень– 
квітень 

2019 
до січня– 

квітня 
2018 

Довідково: 
січень– 
квітень 

2018 
до січня– 

квітня 
 2017 

березня 
2019 

квітня 
2018 

Промисловість  B+C+D 96,5 105,5 103,6 107,2 
Добувна та переробна промисловість B+C 97,1 106,9 104,8 107,3 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 94,1 101,8 103,2 107,3 
Переробна промисловість  С 100,8 113,4 107,0 107,2 

з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 100,1 102,8 102,0 100,7 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 86,5 83,5 89,3 96,3 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 96,9 81,4 81,9 110,7 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 100,1 104,0 100,7 106,0 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 108,4 116,4 104,7 114,8 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 ...1 ...1 ...1 ...1 
виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 107,9 116,6 106,6 90,8 
металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 97,2 117,2 108,2 108,5 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 104,5 105,0 107,6 112,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 82,7 78,7 83,6 106,2 

_____________ 
1  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

 
Інформацію щодо виробництва окремих видів промислової продукції  

наведено у додатку. 
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Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім 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 і 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 "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за 
видами" та "Економічні показники короткотермінової 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/2019/71/mp_kss_vpp.pdf, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf  

Індекси промислової продукції розраховуються по області в цілому, за основними видами 
промислової діяльності (відповідно до КВЕД). 
 
Перегляд даних 
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд даних буде здійснено в I кварталі 2020 року. 
   

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (056) 778 67 76, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www.dneprstat.gov.ua  
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2019 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf
mailto:ous@dp.ukrstat.gov.ua
http://www.dneprstat.gov.ua/
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Додаток 
Виробництво окремих видів промислової продукції 

 

 
Вироблено  

у січні–квітні 
2019 

Січень–квітень 
2019 у % до  
січня–квітня 

2018  

Вугілля кам’яне, тис.т ...1 ...1 

Концентрати залізорудні неагломеровані, млн.т 16,7 103,5 

Концентрати залізорудні агломеровані, млн.т 8,8 105,0 
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 179 28,0 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші,  напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового 
зберігання), т 3853 62,1 
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене –  тушки, тис.т 13,3 89,4 

М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене –  частини  
тушок, тис.т 37,3 122,4 

М’ясо курей, курчат, заморожене – тушки, т 4940 108,5 
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи 
крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній 
основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), тис.т 20,4 101,8 

Риба сушена і в’ялена, т 355 109,6 
Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані  
(крім хімічно модифікованих), тис.т 90,6 110,5 
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не 
більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто  
не більше 2 л, тис.т 20,1 127,6 
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 401 68,7 
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т 1270 107,4 
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко  
і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 
ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням 
фруктів, горіхів або какао), тис.т 11,9 114,8 
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, тис.т 47,7 97,7 
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, 
лущені, обрушені, різані або подрібнені (крім рису), т 7770 104,0 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 37,1 89,4 
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з 
начинкою або приготовлених іншим способом), т 5008 70,9 
Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках з додаванням 
зерен зернових культур, фруктів чи горіхів (крім шоколаду з 
начинкою та шоколадного печива), т 2151 176,3 
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, 
шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т 2486 106,2 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин – для свиней, тис.т 31,9 112,4 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі  
сільськогосподарських тварин – для великої  
рогатої худоби, тис.т 18,6 115,8 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин – для свійської птиці, тис.т 136,2 97,4 
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю не більше 0,5%), тис.дал  70,5 387,4 
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Продовження 

 
Вироблено  

у січні–квітні 
2019 

Січень–квітень 
2019 у % до  
січня–квітня 

2018  
Води натуральні мінеральні, тис.дал   
  негазовані ...1 ...1 

  газовані ...1 ...1 

Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи 
ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 
лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й  
газовані), тис.дал 1913,7 91,9 
Сигарети, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками 
тютюну, млн.шт ...1 ...1 

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи 
ручного в’язання), т 45,5 107,7 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі 
та професійні, тис.шт 14,9 79,7 
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 9,0 118,4 
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 41,7 106,4 
Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, 
трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та  
дівчачі, тис.шт 150,9 101,3 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та  
дівчачі, тис.шт 15,4 100,7 
Двері та їх коробки і пороги, з деревини, тис.шт 18,9 95,2 
Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т 8229 87,8 
Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір 
прозорий для вікон, т 3037 46,1 
Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс газовий, тис.т 1495,1 102,1 
Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; смоли 
мінеральні інші, тис.т 64,6 112,2 
Азот, млн.м3 255,4 119,4 
Кисень, млн.м3 483,1 97,8 
Кислота сірчана; олеум, тис.т Н₂SO₄ 54,6 118,9 
Бензол, толуол та ксилол чистотою менше 95 мас.%, тис.т 8,5 67,9 
Полівінілхлорид пластифiкований, у суміші з іншими 
речовинами, у первинних формах, т ...1 ...1 
Фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полімерів, 
дисперговані чи розчинені у водному середовищі (уключаючи 
емалі та політури), т 9152 114,7 
Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, 
включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для 
роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та 
поверхнево-активні речовини), тис.т 28,0 89,6 
Шампуні, тис.дал 52,3 146,1 
Клеї (адгезиви) готові інші, н.в.і.у., т 526,7 111,6 
Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полiмерів етилену  
(не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т 5725 118,8 
Блоки дверні й віконні, з пластмас, тис.шт 154,0 88,9 
Фурнітура для меблів, транспортних засобів та вироби подібні, 
з пластмас, т 339,7 140,4 
Вапно негашене, тис.т 282,8 102,5 
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                                            Продовження 
 

Вироблено  
у січні–квітні 

2019 

Січень–квітень 
2019 у % до  
січня–квітня 

2018  

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 46,9 95,3 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або каменю штучного, тис.т 48,9 150,0 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 136,2 89,5 
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи 
формах первинних інших, тис.т 2834,8 108,4 
Феросплави інші, н.в.і.у., т 6268 260,4 
Зливки, форми первинні та напівфабрикати, інші, зі сталі 
нелегованої, тис.т 1602,9 107,7 
Зливки, форми первинні інші, напівфабрикати для 
виробництва труб безшовних, зі сталі легованої (крім 
неіржавної), тис.т 1171,3 112,7 
Труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння 
нафтових і газових свердловин, безшовні, зі сталі іншої, крім 
неіржавної, тис.т 75,7 103,5 
Труби і трубки, круглого поперечного перерізу, піддані гарячій 
обробці, безшовні, зі сталі іншої, крім неіржавної (крім труб 
для нафто- та газопроводів, обсадних та труб, які 
використовуються для буріння нафтових і газових 
свердловин), тис.т 147,6 118,5 
Труби і трубки, зварні, круглого поперечного перерізу, 
гарячого або холодного формування, із зовнішнім діаметром 
не більше 406,4 мм, зі сталі іншої, крім неіржавної, тис.т 41,6 92,3 
Профілі холоднодеформовані, отримані з прокату плоского, зі 
сталі нелегованої, з цинковим покриттям, тис.т 7,6 144,3 

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т 5653 84,7 
Котли центрального опалення, шт 1060 560,8 
Опоки для лиття металів, пiддони ливарнi, моделі ливарні 
(крім дерев’яних), т 1492,3 1083,9 
Основи апаратури електричної для контролю та розподілення 
електроенергії інші, на напругу не більше 1 кВ, шт 1863 132,4 
Акумулятори електричні свинцеві для запуску двигунів 
поршневих внутрішнього згоряння, шт ...1 ...1 
Клапани запірні інші сталеві, т 535,3 110,8 

Розпушувачі та культиватори, шт 112 108,7 

Машини для приготування кормів для тварин, шт 38 58,5 

Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт 6172 103,1 
Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або 
трамвайні, несамохідні, шт 971 129,6 

Електроенергія, млн.кВт∙год 1860,9 75,3 

_____________ 
1

 
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

 
  

 
 


