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Промислове виробництво Київської області  
у січні–травні 2017 року 

У січні–травні 2017р. порівняно із січнем–травнем 2016р. індекс промислової 
продукції становив 103,6%.  

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
(відсотків) 

Травень 2017 до  

Код за 
КВЕД-2010 квітня  

2017 
травня  
2016 

Січень–
травень 
2017 до 
січня–
травня 
2016 

Довідково: 
січень–
травень 
2016 до 
січня–
травня 

2015 
Промисловість B+C+D 110,3 112,7 103,6 112,0 
Добувна та переробна промисловість B+C 112,5 119,6 108,7 109,5 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 119,4 89,9 82,2 79,6 
Переробна промисловість С 112,4 120,0 108,9 109,9 

у тому числі      
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 10–12 125,2 128,0 112,6 100,5 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13–15 143,2 114,3 79,2 163,4 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16–18 107,6 113,2 107,4 101,0 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 …1 …1 …1 …1 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 108,7 120,3 115,4 88,6 
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 106,6 135,8 106,0 72,3 
Виробництво гумових і пластмасових виробів; 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 107,4 113,3 108,6 119,5 
Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 102,8 121,5 98,2 131,7 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26–30 104,3 120,6 103,1 118,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 86,5 61,4 76,6 127,7 

 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику” щодо 
конфіденційності інформації. 



Інформацію щодо виробництва в Київській області найважливіших видів 
промислової продукції 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки: тел. (044) 486-91-17  
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2017 



Додаток 
Виробництво найважливіших видів промислової продукції 

 
 

Вироблено у 
січні–травні 

2017 

Січень–
травень 2017  

у % до  
січня–травня 

2016 
М’ясо, включаючи субпродукти, т  63115 111,0 
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т 2119 134,5 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 6364 85,4 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, баранів, 
овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих свіжі чи 
охолоджені, т 1860 106,9 
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т 45178 114,8 
Субпродукти харчові свійської птиці, свіжі або охолоджені (крім 
ожирілої печінки гусей та качок),т 6256 108,9 
Вироби ковбасні, т 1998 93,8 
Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів, інші, 
(уключаючи продукти з крові тварин, крім виробів ковбасних та 
подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки 
та страв готових), т 7551 70,3 
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т 614 94,3 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, 
гомогенізоване, топлене, пептизоване), т 53969 98,5 
Масло вершкове, т 2081 105,6 
Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального 
жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі 
не менше, ніж 25%, т 1256 124,5 
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), 
включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т 4722 85,5 
Сири сичужні та плавлені, т 1024 139,7 
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 37432 98,5 
Борошно, т 45246 95,1 
Крупи, т 16826 122,3 
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна 
та гранул із люцерни, т 462480 114,5 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 39077 90,0 
Торти, т 225 154,1 
Тістечка, т 273 120,8 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, слойоні, рулети з 
маком, рогалики тощо), т 1833 108,0 
Пряники та вироби подібні, т 514 110,8 
Печиво солодке і вафлі, т 13324 108,5 
Цукор білий кристалічний, т – – 
у т.ч. буряковий, т – – 
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не містять 
какао, т 430 119,8 
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т 682 188,4 
Соуси і продукти для приготування соусів інші; приправи та 
прянощі змішані (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних 
інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової), т 3059 117,6 
Напої безалкогольні, тис.дал 11869,8 139,9 

 


