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Промислове виробництво у Київській області  
у січні–квітні 2019 року 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  

(відсотків) 
 

Код за 

КВЕД-2010 

Квітень 2019 до 

Січень–

квітень 

2019 до 

січня–

квітня 2018 

Довідково: 

січень–

квітень 

2018 до 

січня–

квітня 

2017 

березня  

2019 

квітня  

2018 

Промисловість B+C+D 96,1 103,2 98,9 110,8 

Добувна та переробна промисловість B+C 98,6 103,3 98,5 109,3 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 89,4 85,3 60,7 104,7 

Переробна промисловість С 98,6 103,4 98,7 109,3 

у тому числі      

Виробництво харчових продуктів,  

напоїв та тютюнових виробів 10–12 100,0 104,4 99,7 116,7 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13–15 90,0 125,2 98,6 101,2 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 16–18 99,2 95,8 94,9 116,6 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 …1 …1 …1 …1 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 90,8 103,1 105,6 95,4 

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 21 92,3 92,4 93,7 90,1 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; 

іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 96,4 100,1 96,6 99,4 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 118,9 109,8 95,7 93,6 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 26–30 89,0 93,5 96,4 108,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря D 80,5 102,8 101,2 119,8 
 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику” щодо 
конфіденційності статистичної 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, 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 "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за 
видами" та "Економічні показники короткотермінової 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/2019/71/mp_kss_vpp.pdf, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf  

Індекси промислової продукції розраховуються по області в цілому, за основними видами 
промислової діяльності (відповідно до КВЕД). 
 
Перегляд даних 
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд даних буде здійснено в I кварталі 2020 року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки: тел. (044) 486-91-17  
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2019 
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Додаток 
Виробництво окремих видів промислової продукції 

 

 
Вироблено у 
січні–квітні 

2019 

Січень–квітень 
2019 

у % до  
січня–квітня 

2018 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 1149 103,9 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т 7028 140,4 
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, 
коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені, т 1646 146,7 

Субпродукти харчові свійської птиці, т 4028 79,9 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т 818 95,7 
Ковбаси напівкопчені, т 262 45,6 
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 7078 97,4 
Олії рослинні інші, нерафіновані (крім олій хімічно 
модифікованих), т 1259 86,6 
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 
6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2л, т 41912 99,1 
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 1398 86,3 
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 2081 148,2 
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т 6462 155,4 
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 
ферментовані продукти, т 22147 90,2 
Борошно пшеничне чи пшенично – житнє, т 51639 85,9 
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, 
обрушені, різані або подрібнені (крім рису), т 12967 105,9 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин – для свійської птиці, т 315924 105,5 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 30564 104,6 
Торти, т 242 153,2 

Тістечка, т 207 102,5 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети 
з маком, рогалики тощо), т 1354 107,0 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи 
повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять 
какао), т 10372 80,6 
Цукор білий кристалічний буряковий, т – – 

Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з 
начинкою або приготовлених іншим способом), т 549 111,8 

Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі 
змішані інші (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, 
борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової), т 2550 110,8 
 

 



 

Продовження 

 
Вироблено у 
січні–квітні 

2019 

Січень–квітень 
2019 

у % до  
січня–квітня 

2018 

Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи 
ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, 
оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), тис.дал 14440,5 130,8 
Комплекти і  костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної 
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, 
тис. шт 8,8 107,3 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 
натуральної чоловіче, тис. пар 6,5 11,5 
Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис. м3 59,2 127,9 
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т 1182 80,9 
Електроенергія, млн.кВт.год 1472,7 97,9 

 


