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Промислове виробництво у Миколаївській області 
у 2017 році 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
 

 (відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Грудень 2017 до  2017                            
до                           

2016 

Довідково:  
2016                           

до                           
2015 

листопада   
2017 

грудня 
2016 

Промисловість B+C+D 113,4 102,5 101,5 110,5 

Добувна та переробна 
промисловість B+C 112,5 94,4 101,4 111,8 

Добувна промисловість                                
і розроблення кар’єрів B 68,3 111,5 121,5 118,2 

Переробна промисловість С 113,4 94,2 101,1 111,7 

з неї      

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 10-12 84,0 82,9 114,5 122,4 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів  
зі шкіри та інших матеріалів  13-15 75,3 95,3 117,8 105,6 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 16-18 112,0 78,7 98,4 101,4 

виробництво хімічних речовин                 
і хімічної продукції 20 91,4 93,6 94,7 112,2 
виробництво гумових                                  
і пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 89,5 111,1 112,8 108,8 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 104,3 108,6 110,0 105,3 
машинобудування, крім ремонту             
і монтажу машин і устатковання 26-30 108,6 79,6 88,8 101,1 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 115,8 129,2 101,7 107,2 

 
Інформацію щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції 

наведено у додатку. 
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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 юридичних осіб 
та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 80% 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 2017 рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за підсумками 
2017 року буде здійснено у I кварталі 2018 року. Дані за 2016 рік уточнено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (0512) 50-08-39; e-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua  
Більше інформації: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/stat_2018.htm 
© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2018 

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
http://www.mk.ukrstat.gov.ua/stat_2018.htm
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Додаток 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 
Вироблено          

за 2017 
2017 до         

2016, у % 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий), тис.т 1122,8 148,7 

Вапняк, флюс вапняковий та інший вапняковий камінь для 
виготовлення вапна й цементу (крім подрібненого вапнякового 
наповнювача та каменю вапнякового заданих розмірів), тис.т 996,3 103,8 

Піски природні, тис.т 1753,8 119,9 

Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, 
гравій, тис.т 2809,0 111,4 

Каолін, тис.т 39,7 672,4 
Переробна промисловість 

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 25 78,1 

М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т 189 91,7 

М'ясо великої рогатої худоби заморожене, т 24 28,6 

М'ясо свиней заморожене, т 88 303,4 

М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене               
(бекон і шинка), т 29 96,7 

Вироби ковбасні, т 742 71,5 

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей), тис.т 78,4 105,0 

Суміші соків фруктових та овочевих, тис.т 97,6 93,1 

Овочі консервовані натуральні, тис.т    57,3 139,5 

Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), тис.т     3,3 281,6 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно 
модифікованих), тис.т 713,7 153,3 

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 8762 84,7 

Масло вершкове, т 4493 132,2 
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т 13311 88,7 

Сири сичужні та плавлені, т 6980 126,9 

Молоко та вершки згущені підсолоджені, т 12688 126,4 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 23773 102,2 

Морозиво та лід харчовий інший (уключаючи шербет, 
льодяники; крім сумішей і основ для приготування морозива), т 12 42,9 

Борошно, т 27564 58,8 

Крупи, т 229 91,2 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 20335 94,2 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 1100 108,7 
Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені, т 5177 126,4 

Печиво солодке і вафлі, т 457 95,8 

Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т 431 72,4 

Цукор білий кристалічний, т 39018 55,6 
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий),                        
що не містять какао, т 91 115,2 

Їжа та страви готові з виробів макаронних, т 7963 140,2 
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  Продовження 

 
Вироблено          

за 2017 
2017 до         

2016, у % 

Соки дитячі, т    2953 – 
Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального 
жиру від 50% до 85%, у т.ч. молочного жиру в жировій фазі        
не менше, ніж 25%, т  178 93,7 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у., т 1338 82,4 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах,                    
крім борошна та гранул із люцерни, т 18694 87,6 
Вино виноградне, тис.дал 1114,4 91,4 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю не більше 0,5%), тис.дал 10772,7 85,1 

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 782,7 108,2 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 1395,1 95,6 

Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг                
(крім мінеральних та газованих вод), тис.дал 496,1 130,2 

Напої безалкогольні, тис.дал 28358,8 128,1 
 

Білизна постільна, тис.шт 27,8 144,0 
Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих,                     
крім одягу, т 2830 109,3 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 17,6 145,5 
Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 6,7 104,7 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної         
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі                        
та професійні, тис.шт 3,7 61,7 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі 
з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні, тис.шт 2,6 44,1 

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці,    
спідниці-брюки, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, 
бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в'язання, 
жіночі та дівчачі, тис.шт 4,9 136,1 
Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі    
та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби 
подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт 24,3 141,3 
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анараки, плащі та куртки 
вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, 
крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт 33,9 105,0 
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 44,1 75,3 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 229,4 143,1 

Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних),                        
жіночі та дівчачі, тис.шт 18,0 96,8 

Трикотаж спідній, тис.шт 42,0 71,6 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних),                      
жіночі та дівчачі, тис.шт 27,6 74,0 

Бюстгальтери, тис.шт 257,7 120,9 
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  Продовження 

 
Вироблено          

за 2017 
2017 до         

2016, у % 

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного або ручного 
в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), 
уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми 
еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг, тис.шт 3,7 22,6 
Костюми купальні та плавки трикотажні машинного                   
або ручного в'язання, жіночі та дівчачі, тис.шт 134,7 86,7 
Одяг і аксесуари до одягу з текстильних матеріалів, крім 
трикотажних, для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), 
уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми 
еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки та верхній одяг (крім 
гігієнічних прокладок, пелюшок та виробів подібних), тис.шт 6,2 – 
Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних), тис.пар       29,5 88,1 

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби,                                       
без волосяного покрову, т 1227 162,7 

Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби,                                   
без волосяного покрову, т 1097 142,5 

Взуття, тис. пар 10,8 77,1 
 

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної 
сировини, т 29,8 72,5 
Мішки та пакети з паперу, т 24 92,3 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 20,5 96,2 
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі 
(папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу 
чи картону, т 243 94,9 

 

Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні,              
що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр                   
і матеріали неткані, просочені або покриті милом                         
чи мийним засобом, т 5 45,5 

Засоби мийні та засоби для чищення, т 24 82,8 

Парфуми та вода туалетна, дал 158 143,6 

Олії ефірні, т 228,4 94,3 
 

Солi четвертиннi та гiдроксиди амонiю; лецитини та iншi    
фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначеного хімічного 
складу, т 1159,5 – 

 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні,                             
з пластмас, млн.шт 326,0 124,0 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт 320,2 145,0 

Вироби будiвельнi з пластмас, т 11,2 4,4 

Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші, 
з пластмас, самоклеючі, у рулонах завширшки не більше 20 см, т 1642,5 114,5 
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний 
шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т 756,4 99,8 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 41,4 112,2 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного            
для будівництва, тис.т 104,0 115,3 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 
або каменю штучного, тис.т 157,5 103,0 
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  Продовження 

 
Вироблено          

за 2017 
2017 до         

2016, у % 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 436,8 111,1 
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби 
з нього; гранули та порошок із каменю природного інші, штучно 
забарвлені; вироби з агломерованого сланцю, т 3364 69,0 
Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 59,8 74,3 

 

Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi                  
або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованої, т 3827 90,5 
Оксид алюмінію (глинозем), крім корунду штучного, тис.т 1675,5 110,9 
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т 517 60,7 
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі           
та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 8234 89,9 

Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім 
призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів 
чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені 
механічним чи тепловим устаткованням, т 1172 84,9 

 

Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та 
прилади для регулювання чи контролю автоматичні інші, шт 4055 83,6 
Електродвигуни змінного струму однофазні, тис.шт 29,0 93,5 

Трансформатори електричні, тис.шт 30,4 108,2 
Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; пере-
творювачі статичні; котушки індуктивності інші, шт 20,9 101,0 

Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури 
для комутації або захисту на напругу не більше 1000 В, шт 3764 7,6 
Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни 
неавтоматичні, шт 6290 112,7 

Машини й апарати для дугового (уключаючи плазменно-дугове) 
зварювання металів автоматичні чи напівавтоматичні 
електричні, шт 46 219,0 
Конденсатори постійної ємності інші, тис.шт 47,1 88,9 

Турбіни газові (крім двигунів турбореактивних                                   
і турбогвинтових), шт 5 71,4 
Колеса зубчасті та передачі зубчасті; гвинти ходові кулькові       
та роликові; коробки передач і перемикачі швидкості інші, кг 2142 40,1 

Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої 
безперервної дії, для товарів і матеріалів, шт 127 115,5 

Теплообмінники, шт 315 86,8 
Установки для кондиціонування повітря промислові, шт 755 203,0 
Вентилятори, крім вентиляторів настільних, підлогових, 
настінних, віконних, стельових, дахових, шт 374 85,6 

Машини й апарати фільтрувальні або очищувальні для рідин, шт 2856 115,7 
Фільтри масляні, бензинові для двигунів внутрішнього  
згоряння, шт 9186 114,8 

Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів внутрішнього 
згоряння, шт 7289 110,9 
Ваги платформенні, шт 13 72,2 
Борони дискові, шт 33 86,8 
Сільськогосподарські, лісогосподарські машини інші, н.в.і.у.; 
котки для газонів та спортивних майданчиків, шт  1113 134,1 
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  Продовження 

 
Вироблено          

за 2017 
2017 до           
2016, у % 

Верстати для оброблення металу, шт 34 125,9 
Верстати для оброблення каменю, кераміки, бетону                     
та матеріалів мінеральних подібних або для холодного 
оброблення скла, шт 47 109,3 
Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, 
твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, шт 29 126,1 
Обладнання для борошномельної промисловості або інше 
обладнання для оброблення зернових чи сухих бобових 
культур, крім машин, що використовуються на сільсько-
господарських фермах, шт 464 113,4 
Судна прогулянкові або спортивні інші, н.в.і.у; човни веслові     
та каное, шт 21 262,5 

 
Меблі для сидіння, шт 790 56,0 
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт 3092 98,8 
Меблі кухонні, шт 228 143,4 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт 3961 85,5 
Матраци, крім каркасів матрацних, тис.шт 98,9 123,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВтгод 18565,2 102,4 
у тому числі вироблена    
тепловими електростанціями 244,2 117,5 
атомними електростанціями 17900,2 102,3 
гідроелектростанціями (гідроелектростанціями                              
і гідроакумулюючими електростанціями) 208,9 87,5 
іншими електростанціями (вітровими, сонячними)  211,9 116,2 

 


