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Промислове виробництво у Дніпропетровській області у січні–березні 2017 року 
 

У березні 2017р. порівняно із лютим 2017р. індекс промислової продукції          
становив 108,1%, проти березня 2016р. – 93,7%. Підсумком роботи промисловості області              
у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. став індекс, розрахований           
на рівні 95,8%. 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
                                                                                                                                                                         (відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Березень 2017 до 
Січень– 

березень 
2017 

до січня–
березня 

2016 

Довідково: 
березень   

2016 
до 

березня 
2015 

лютого 
2017 

березня 
2016 

Промисловість  B+C+D 108,1 93,7 95,8 103,2 
Добувна та переробна промисловість B+C  110,1        94,4 95,5 102,5 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 106,6 89,5 91,0 102,3 
Переробна промисловість  С 115,1 101,6 102,6 102,7 

з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 10-12 

        
108,7 106,9 102,4 112,1 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 108,0 96,6 97,2 94,2 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 117,3 127,1 124,8 66,8 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 120,8 118,3 108,1 95,6 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 128,0 102,6 99,8 96,1 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 

 
...1 ...1 ...1 ...1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 127,2 118,4 111,3 107,4 
металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 120,1 97,4 97,2 104,3 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 101,1 116,2 129,9 111,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 80,1 82,4 100,5 115,3 

 

1
 Дані не  оприлюднюються з  метою забезпечення виконання  вимог Закону України “Про державну статистику”  щодо 

конфіденційності інформації. 
 

 

Інформацію щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції                                    
у Дніпропетровській області наведено у додатку. 



 

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 Україні в цілому, за видами діяльності (на рівні 
секцій, розділів, груп/класів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності                         
(КВЕД - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar), основними промисловими групами                          
(ОПГ - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_opg_2016.htm) та за регіонами.  
 

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. 
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Додаток 
Виробництво найважливіших видів промислової продукції 

 

 
Вироблено 

у січні–березні 
2017 

Січень–березень 
2017 до 

січня–березня 
2016, у % 

Концентрати залізорудні неагломеровані, млн.т 11,8 92,0 

Концентрати залізорудні агломеровані, млн.т 5,7 80,9 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 496 84,4 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 6025 93,6 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, тис.т 36,1 102,5 
Вироби ковбасні, тис.т 14,5 113,2 
Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), тис.т 64,9 79,4 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), тис.т 11,7 101,8 
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 323 109,5 
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та  
кисломолочний сир), т 819 103,1 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та  
вершки, тис.т 13,1 93,0 
Борошно, тис.т 40,9 118,2 
Крупи, т 8659 128,4 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 33,4 89,5 
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім 
какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою  
менше 2 кг, тис.т 10,2 99,8 
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не 
містять какао, т 2910 125,4 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, тис.т 158,3 97,8 
Води натуральні мінеральні, тис.дал   
  негазовані 610,1 98,6 
  газовані 459,0 81,5 
Напої безалкогольні, тис.дал 1490,9 137,8 
Білизна постільна, тис.шт 136,0 145,1 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі 
та професійні, тис.шт 18,8 87,9 
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 7,2 85,7 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та  
дівчачі, тис.шт 10,8 171,4 
Взуття, тис. пар 171,0 90,0 
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини 
для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 10,4 96,3 
Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т 7596 108,6 
Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір 
прозорий для вікон, т 4460 163,4 
Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс газовий, тис.т 983,5 105,0 
Кислота сірчана; олеум, тис.т Н2SO4 33,8 104,3 



 

             Продовження 

 
Вироблено 

у січні–березні 
2017 

Січень–березень 
2017 до 

січня–березня 
2016, у % 

Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів,     
у водному середовищі, т 6323 109,3 
Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових 
полімерів, у неводному середовищі; розчини, т 5265 109,1 
Засоби мийні та засоби для чищення, тис.т 16,6 104,3 
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент 
безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т ...1 ...1 
Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 165,4 71,1 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 59,0 155,3 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або каменю штучного, тис.т 30,2 143,1 
Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи 
формах первинних інших, тис.т 1812,5 80,0 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним 
литтям, тис.т 1360,0 86,9 
Прокат готовий чорних металів, тис.т 1030,7 96,2 
Труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, тис.т 219,5 124,3 
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних 
схем на напругу більше 1000 В, шт 568 117,6 

Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння, тис.шт 192,3 121,2 

Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання 
грунту, шт 864 11,1 
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої 
безперервної дії, для товарів і матеріалів, шт 32 74,4 
Розпушувачі та культиватори, шт 122 94,6 
Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або 
трамвайні, несамохідні, шт 213 116,4 
Електроенергія, млн.кВт∙год 2065,3 105,6 

 

1
 Дані не  оприлюднюються з  метою забезпечення виконання  вимог Закону України “Про державну статистику”  щодо 

конфіденційності інформації. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


