
Виробництво основних видів промислової продукції 
у січні–листопаді 2017 року1 

 

 

Вироблено 
у січні–

листопаді 

2017р. 

Січень–листопад 

2017р. 
 у % до 

січня–листопада 

2016р. 

Вугілля кам’яне, тис.т …2 …2 

Концентрати залізорудні неагломеровані, млн.т 43,6 98,0 

Концентрати залізорудні агломеровані, млн.т 21,7 87,3 

Піски природні, тис.т 539,8 68,5 

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 1568 65,8 

М'ясо свиней свіже чи охолоджене, тис.т 20,7 89,5 

М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, тис.т 132,1 110,1 

Вироби ковбасні, тис.т 59,8 119,1 

Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т 1907 113,0 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), тис.т 231,7 88,5 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), тис.т 46,0 106,1 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 1981 134,4 

Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т 2936 82,0 

Сири сичужні та плавлені, т 1208 127,2 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, тис.т 50,2 95,3 

Борошно, тис.т 154,0 109,2 

Крупи, тис.т 33,8 117,5 

Крохмаль кукурудзяний, т …2 …2 

Олія кукурудзяна нерафінована та її фракції (крім хімічно 

модифікованих), т …2 …2 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 130,3 97,0 

Пряники та вироби подібні, т 715 113,9 

Печиво солодке і вафлі, т 9825 105,7 

Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т 8966 99,6 

Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-

порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, тис.т 42,5 111,4 

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

какао, тис.т 11,4 118,1 

Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та 

гранул із люцерни, тис.т 555,7 90,9 

Води натуральні мінеральні, тис.дал   

  негазовані 2754,8 101,7 
  газовані 2760,1 88,7 
Напої безалкогольні, тис.дал 6916,3 115,9 
Білизна постільна, тис.шт 687,5 147,9 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 65,8 85,9 

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 
волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 21,3 63,2 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 72,7 77,8 

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, 
виробничих та професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт 254,6 97,4 

Трикотаж спідній, тис.шт 372,3 80,4 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 38,2 70,0 

Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, 
трикотажні машинного та ручного в’язання, тис. пар …2 …2 

Взуття, тис. пар 765,2 93,9 

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 40,6 98,5 

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т 7829 138,8 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, тис.т 30,5 103,4 

Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір 

прозорий для вікон, тис.т 23,2 112,8 

Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс газовий, тис.т 3880,3 105,5 

Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; смоли мінеральні 
інші, тис.т 162,7 111,5 

Брикети, котуни та подібні види твердого палива, з вугілля 

кам’яного, тис.т …2 …2 



                                                                                                                                            Продовження 

 

Вироблено 

у січні–
листопаді 

2017р. 

Січень–листопад 
2017р. 

 у % до 

січня–листопада 
2016р. 

Водень, аргон, гази інертні, азот і кисень, млн.м3 1878,3 96,4 

Кислота сірчана; олеум, тис.т H2SO4 149,2 101,9 

Масла та продукти високотемпературної перегонки (дистиляції) 

смоли кам’яновугільної інші, продукти подібні, тис.т  67,8 112,0 

Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у 

первинних формах, тис.т 13,3 142,2 

Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному 

середовищі, тис.т 31,1 108,0 

Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у 

неводному середовищі; розчини, тис.т 22,2 94,6 

Засоби мийні та засоби для чищення, тис.т 85,5 104,9 

Шампуні, тис.дал 135,4 70,0 

Клеї, т 1725 107,3 

Труби, трубки, шланги інші та фітинги до них, з пластмас, т 1629,7 103,5 

Плити, листи, плівка, фольга і стрічки, з пластмас, неармовані або 
нез’єднані з іншими матеріалами, тис.т 20,8 86,2 

Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену (не 
включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), тис.т 15,1 102,1 

Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний 
шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т …2 …2 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 636,5 81,0 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 169,7 97,8 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.т 118,8 128,0 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 555,1 100,5 

Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з 
нього; гранули та порошок із каменю природного інші, штучно 

забарвлені; вироби з агломерованого сланцю, т 8078 188,3 

Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах 

первинних інших, тис.т 7136,4 86,4 

Феросплави, тис.т 717,1 103,2 

Напівфабрикати, отримані безперервним литтям, тис.т  2869,2 84,7 

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т 5262,6 92,3 

Прокат готовий чорних металів, тис.т 3701,7 93,2 

Труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, тис.т 874,5 119,3 

Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі 
сталі нелегованої, тис.т 27,2 93,7 

Дріт зі сталі, тис.т 162,9 95,7 

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, тис.т 15,0 174,6 

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари 
низького тиску, з металів чорних, шт 1128 56,2 

Трансформатори електричні, шт 7195 121,4 

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на 
напругу більше 1000 В, шт 2898 172,4 

Акумулятори електричні свинцеві для запуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння, тис.шт 632,8 95,3 

Електроприлади для обігрівання приміщень та обігрівання грунту, шт 4180 12,8 

Помпи відцентрові, інші для перекачування рідин; помпи інші, шт 662 89,7 

Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, 
для товарів і матеріалів, шт 187 95,4 

Розпушувачі та культиватори, шт 245 63,1 
Валки до прокатних станів, шт 3295 114,7 
Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів 

оброблення грунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших, шт 196 84,5 
Судна прогулянкові та спортивні, надувні, тис.шт 16,7 130,5 
Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, 

несамохідні, шт 1020 298,2 
Меблі для сидіння, тис.шт 643,7 111,9 
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, тис.шт 63,9 109,9 

Електроенергія, млн.кВт∙год 5047,5 61,5 

_______________ 
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.  
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності інформації. 
 

© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2017   


