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Промислове виробництво у Кіровоградській області 
у січні–квітні 2018 року 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
 

 

(відсотків) 

Квітень 
2018 до  

 
Код за 
КВЕД– 
2010  березня 

2018 
квітня 
2017 

Січень–
квітень 

2018 
до 

січня– 
квітня 
 2017 

Довідково: 
індекси за 

січень-
квітень 

2017 
до 

січня–квітня  
2016 

Промисловість B+C+D 104,8 106,3 102,3 111,8 
Добувна та переробна промисловість B+C 109,0 103,3 100,2 112,8 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 100,6 95,3 107,4 121,5 
Переробна промисловість C 111,7 106,0 97,7 110,0 

з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 112,4 111,0 101,7 113,9 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 87,4 85,9 106,4 84,5 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 111,4 96,2 109,4 117,7 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 93,4 83,0 88,1 122,3 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 75,9 150,5 84,6 80,0 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 161,6 67,6 70,2 185,0 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 124,1 123,7 101,2 95,4 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 102,8 94,5 85,7 87,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 81,9 135,4 118,2 104,3 
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Інформація щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції наведена 
у додатку. 
 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях.  
 

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 і 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.  

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 поточний рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за 
підсумками 2018 року буде здійснено в I кварталі 2019 року. Дані за 2017 рік уточнено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0522) 33 32 52; e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua 
Веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградькій області: http://www.kr.ukrstat.gov.ua 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області, 2018 
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Додаток  
 

Виробництво окремих видів промислової продукції 
 

 

Вироблено  
за  січень–

квітень 
 2018 

Січень–квітень 
2018 до 

січня–квітня 
2017,  % 

Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий), тис.т 68,9 24,6 
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як 
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей 
(крім гальки, гравію та креміня), тис.т 1030 112,1 
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 612 101,2 
Свинина свіжа чи охолоджена  – туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 
т 1037 114,0 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, 
кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені, т 214 154,0 
Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т 3737 96,2 
Ковбаси напівкопчені, т 652 108,5 
Ковбаси варено-копчені, напівсухі, сиров’ялені, сирокопчені 
(уключаючи “салямі”), т 184 127,8 
Горіхи, приготовлені чи консервовані (крім арахісу); насіння інше 
та суміші (крім з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 
заморожених, пюре та пасти, консервованих з цукром), т 190 117,3 
Олія соняшникова нерафінована 
та її фракції (крім хімічно модифікованих), т 280273 97,5 
Олія соєва нерафінована та її фракції  
(крім хімічно модифікованих), т  9876 691,6 
Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно 
модифікованих), т 24255 113,6 
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім 
свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного  
сиру), т 115 106,5 
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 8677 113,3 
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, 
лущені, обрушені, різані або подрібнені, т 1026 60,8 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 3428 93,3 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 278 98,2 
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи 
повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що 
містять какао), т 796 91,8 
Вироби кондитерські з цукру інші, т 4492 94,7 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин – для свиней, т 11885 101,9 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин – для великої рогатої худоби, т 7662 93,1 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 19,3 689,3 
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  Продовження 

 

Вироблено  
за  січень–

квітень 
 2018 

Січень–квітень 
2018 до 

січня–квітня 
2017,  % 

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна 
чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше  
6 мм (крім брусків, планок та фриз, для паркетного або 
дерев'яного покриття підлоги, дубових), тис.м3 2,8 100,0 
Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т 63592 171,6 
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, 
ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т 59 96,7 
Етикетки та ярлики  з паперу чи картону друковані, 
самоклеювальні, т 68 73,1 
Газети, які виходять менше чотирьох разів 
на тиждень, віддруковані,  
тис.прим. 4–шп газет ф.А2 969,5 86,9 
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для 
транспортування або пакування продукції (стакани для сметани, 
йогурту тощо), місткістю 2 л і менше, з пластмас, тис.шт 72257,6 1610,1 
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,  
з пластмас, тис.шт 15,6 76,1 
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 
будівництва, тис.т 8,3 123,9 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 
або каменю штучного, тис.м3 9,2 52,9 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 7,7 52,0 
Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового 
матеріалу, з металів чорних, інші, т 857 145,3 
Крани мостові на нерухомих опорах, шт 7 233,3 
Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів 
або матеріалів, шт 21 190,9 
Меблі для офісів металеві, шт 59868 138,0 
Електроенергія, млн.кВтгод 690,9 146,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


