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Промислове виробництво у Вінницькій області у січні–вересні 2017 року 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
 

(відсотків) 

 

Код за 

КВЕД-
2010 

Вересень 2017 Січень–
вересень 
2017 до 
січня–

вересня 
2016 

Довідково: 
січень– 

вересень 
2016 до 
січня– 

вересня 
2015 

серпня 
2017 

вересня 
2016 

Промисловість  B+C+D 119,7 105,2 107,8 102,6 

Добувна та переробна промисловість B+C 128,6 96,9 104,6 110,4 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 110,0 92,9 69,5 84,7 
Переробна промисловість  С 129,3 97,0 105,9 111,6 

з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 10-12 147,0 92,4 103,2 111,8 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 83,1 99,2 104,9 105,6 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 98,8 100,2 115,6 107,8 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 88,8 81,1 83,1 70,7 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 87,0 113,7 121,8 121,9 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 104,1 96,3 92,4 117,8 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  24, 25 100,8 111,7 110,9 100,2 
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 95,3 157,0 124,2 157,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 95,6 152,6 120,5 79,1 
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Інформацію щодо виробництва у Вінницькій області найважливіших видів 
промислової продукції наведено у 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 

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 Україні 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) та по регіонах.  

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 в I кварталі 2018 року.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: за телефоном: (0432) 52 57 62; e-mail: vinstat@vn.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information.html 
© Головне управління статистики у Вінницькій області, 2017 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information.html
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Додаток 
Виробництво основних видів  промислової продукції 

 
 

 
Вироблено 

у 
cічні–вересні 

2017 

Січень–вересень 
2017  

до 
січня–вересня 

2016, 
у%  

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів 

Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; 
галька, гравій, тис.м3 1818,1 127,5 

Переробна промисловість 

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 8499 99,5 

М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т 3649 100,1 

М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т 133986 187,6 

М'ясо свійської птиці заморожене, т 87387 68,9 

Вироби ковбасні, т 4643 109,4 

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей),  т 18227 114,1 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та інші їстівні 
частини рослин, приготовлені чи консервовані з доданням 
оцту чи оцтової кислоти, т 1851 102,3 

Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т 14736 91,6 

Олія соняшникова нерафінована та її  фракції (крім хімічно 
модифікованих), т 337295 114,2 

Маргарин і жири харчові подібні, т 28523 100,8 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 257826 101,4 

Молоко і вершки сухі, т 13199 100,0 

Масло вершкове, т 16592 104,5 

Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального 
жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій 
фазі не менше, ніж 25%, т 120 49,2 

Продукти молоковмісні, т 26730 111,9 

Сири сичужні та плавлені, т 7076 108,4 

Борошно, т 175361 105,3 

Крупи, т 7717 130,0 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 27687 94,1 

Печиво солодке і вафлі, т 18226 95,4 

Цукор білий кристалічний, т 96020 80,1 

в т.ч. цукор білий кристалічний буpяковий 96020 80,1 

Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не 
містять какао, т …1 …1 

Напої безалкогольні, тис.дал 6498,7 110,6 

з них води з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи 
ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 
лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) 6190,5 111,1 
   

Пальта, дощовики,  півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі 
та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні, та 
вироби подібні,  крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт 103,4 111,7 

Пальта, півпальта,  накидки, плащі, анораки, плащі та куртки 
вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, 
крім  трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт 55,7 87,9 



 4 

Продовження 
 

Вироблено 
у 

cічні–вересні 
2017 

Січень–вересень 
2017  

до 
січня–вересня 

2016, 
у%  

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 53,6 83,5 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 19,4 122,8 

Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних 
(крім трикотажних, виробничих та  професійних), чоловічі та 
хлопчачі, тис.шт 65,7 91,5 

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових,    
трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 70,8 70,7 

Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з   
тканини з волокон синтетичних або штучних (крім 
трикотажних, виробничих та професійних), жiночі та дівчачі, 
тис.шт 68,0 103,8 

Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт 162,5 93,6 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 143,4 109,8 
   

Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 34,4 111,7 

Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного 
покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини 
листяних порід, тис.м2 …1 …1 

Шпон; листи для фанери клеєної та деревина інша, уздовж 
розпиляна, розділена на частини чи лущена, завтовшки 6 мм і 
менше, м3 31403 107,3 

Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки 
та пороги, з деревини, м2 66543 142,0 

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної 
сировини, т 84499 148,7 
   

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 19466,1 735,4 
   

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 
борошна кам'яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 
млн.шт.умов.цегл 46,0 99,4 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону чи штучного каменю, тис.м3 58,1 75,2 
   

Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та 
вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 922 76,8 

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води 
чи пари низького тиску, з металів чорних, шт 21293 116,5 
   

Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання 
ґрунту, шт …1 …1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт·год 3918,8 126,7 
______________ 
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 


