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ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Херсонській області 

www.ks.ukrstat.gov.ua  
  

                     

25.09.2017 №153 
Промислове виробництво Херсонської області 

у січні–серпні 2017 року 

 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Серпень 2017 до 
Січень–
серпень 
2017 до 
січня–
серпня 

2016 

Довідково: 
січень–

серпень 2016 
до січня–

серпня 
2015 

липня 
2017 

серпня 
2016 

Промисловість B+C+D 115,0 105,7 103,3 103,1 

Добувна та переробна промисловість B+C 117,5 103,8 100,7 103,8 

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів B 86,4 69,2 86,9 175,2 

Переробна промисловість C 118,3 104,9 101,0 102,9 

з неї      

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 149,0 100,1 97,4 92,2 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 145,2 187,3 115,0 111,0 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 16-18 111,3 112,2 108,5 97,3 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 116,4 164,3 162,6 120,4 

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

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 108,4 107,2 114,6 118,7 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 74,4 79,6 93,8 92,9 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 102,3 127,3 103,9 151,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 107,9 112,1 113,0 100,8 

 
_________________ 
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, 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%). 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 та за видами діяльності (на рівні 
секцій, розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД - 
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).  
 

Перегляд даних 
Індекси промислової продукції за поточний рік є попередніми. Перегляд за підсумками 2017 року 
буде здійснено у I кварталі 2018 року. Дані за 2016 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, 2017 
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Додаток 1 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено 
за січень–серпень 2017 

Січень–серпень 2017  
до січня–серпня 2016, % 

М’ясо великої рогатої худоби свіже 
чи охолоджене, т 101 102,0 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 1440 116,5 

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей), т 702 186,7 

Суміші соків фруктових та овочевих, т 851 112,3 

Овочі консервовані натуральні, т 22706 136,8 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції 
(крім хімічно модифікованих), т 128057 100,9 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 
стерилізоване, гомогенізоване, топлене, 
пептизоване), т 3651 45,6 

Масло вершкове, т 881 108,9 

Сири сичужні та плавлені, т 2168 99,2 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 
молоко та вершки, т 31120 88,6 

Борошно, т 42102 85,9 

Крупи, т 9118 80,3 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, т 14945 87,3 

Вироби макаронні, локшина та вироби 
борошняні подібні, т 4523 77,8 

Продукти молоковмісні, інші, т 2783 84,2 

Вино виноградне, тис.дал 595,5 76,2 

   

Плити, листи, плівка, фольга і стрічки  
з пластмас, неармовані або нез’єднані   
з іншими матеріалами, т 467 108,4 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби 
подібні, з пластмас, тис.шт 45403,9 97,8 

   

Розчини бетонні, готові для використання, 
тис.т 102,1 169,3 

Суміші будівельні сухі, тис.т 105,1 109,0 

   

Електродвигуни універсальні потужністю 
більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; 
генератори змінного струму, шт 3380 58,8 

   

Електроенергія, млн.кВт·год 925,5 108,2 

 


