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ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Херсонській області 

www.ks.ukrstat.gov.ua  
  

                     

23.08.2018 № 115 
Промислове виробництво у Херсонській області 

у січні–липні 2018 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Липень 2018 до 
Січень–
липень 
2018 до 
січня–
липня 
2017 

Довідково: 
січень–

липень 2017 
до січня–

липня 
2016 

червня 
2018 

липня 
2017 

Промисловість B+C+D 80,2 90,2 98,2 103,8 

Добувна та переробна промисловість B+C 75,4 87,8 93,6 100,6 

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів B 69,9 44,2 30,7 91,3 

Переробна промисловість C 75,5 89,0 94,6 100,7 

з неї      

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 52,2 76,5 90,8 98,0 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 104,2 160,0 93,6 106,4 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 16-18 102,0 108,0 114,3 107,8 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 — — — — 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 117,7 143,6 130,0 162,3 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 ...1 …1 …1 …1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 93,3 111,4 105,3 116,0 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 91,2 93,3 81,2 96,0 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 113,7 94,6 94,3 101,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 94,1 96,3 113,9 116,7 

 

Інформацію щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції 
наведено у додатку. 
_________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 
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Географічне охоплення 
Спостереження охоплює 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 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 "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 в I кварталі 2019 року. Дані за 2017 рік уточнено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Довідка: тел. (0552) 22 34 86; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html 
© Головне управління статистики у Херсонській області, 2018 

 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
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
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Додаток  
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено 
 у січні–липні  2018 

Січень–липень 2018 
у % до  

 січня–липня 2017 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, 
напівтуші, четвертини необвалені, т 64 75,3 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші 
(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами 
для тимчасового зберігання), т 1053 85,2 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 
свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини 
конячих, свіжі чи охолоджені, т 114 72,2 

Сік томатний, тис.л 241,6 80,7 

Сік яблучний, тис.л 98,5 30,5 

Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л 398,7 45,3 

Пюре та паста томатні концентровані, т 5278 101,4 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та 
частини рослин їстівні інші, приготовлені чи 
консервовані з додаванням оцту чи оцтової 
кислоти, т 1458 243,0 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції     
(крім хімічно модифікованих), т 111133 86,9 

Молоко та вершки незгущені й без додання цукру 
чи інших підсолоджувальних речовин жирністю 
більше 21%, у первинних пакуваннях об’ємом 
більше 2 л, т 683 132,1 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 961 132,2 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший 
неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної 
сироватки та кисломолочного сиру), т 1232 86,2 

Сир плавлений (крім тертого або порошкового), т 198 40,9 

Рис (вибілений) напівобрушений чи повністю обру-
шений, полірований або ні, глазурований або ні, т 5946 82,3 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 26572 73,2 

Крупи (отримані в результаті помелу зерен,           
не менш як 95 мас.% яких проходять крізь сито       
з металевої сітки, розмір вічка якої становить         
1,25 мм) та борошно грубого помелу з м’якої 
пшениці та полби, т 52 59,8 

Зерна зернових культур плющені, перероблені в 
пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені 
(крім рису, зазначеного у позиціях 10.61.11.00 –        
10.61.12.50), т 40 111,1 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, т 12311 94,5 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, 
листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т 634 122,4 

Пряники та вироби подібні, т 202 99,0 
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Продовження 
 Вироблено 

 у січні–липні  2018 
Січень–липень 2018 

у % до  
 січня–липня 2017 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво;    
крім частково чи повністю покритого шоколадом 
або іншими сумішами, що містять какао), т 374 117,6 

Вироби макаронні неварені (крім виробів із 
вмістом яєць, з начинкою або приготовлених 
іншим способом), т 3719 97,6 

Продукти молоковмісні, інші, т 2072 84,6 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин – для свиней, т 11353 85,6 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин – для великої 
рогатої худоби, т 9553 99,2 

Вино з фактичною концентрацією спирту не 
більше 15% (крім газованого, ігристого, та вина із 
захищеним позначенням походження), тис.дал 321,8 62,5 

   

Гранули та брикети з пресованої або 
агломерованої деревини, залишків або відходів 
рослинного походження, т 1363 180,8 

   

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю 
штучного для будівництва, тис.т 154,4 102,9 

Елементи конструкцій збірні для будівництва        
з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т 16,7 145,2 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 87,8 102,2 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, 
готових для використання), тис.т 85,3 100,4 

   

Блоки дверні й віконні з металів чорних, шт 1927 96,4 

   

Електроенергія, млн.кВт·год 1200,6 139,1 

Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і 
відпущена), тис.Гкал 488,7 102,9 

 


