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Промислове виробництво у Закарпатській області 
у січні–липні 2019 року 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Липень 2019 до Січень–липень 
2019 до 

січня–липня 
2018 

Довідково: 
індекси за  

січень–
липень 

2018 

червня 
2019 

липня 
2018 

Промисловість   B+C+D 87,6 80,9 97,6 105,6 
Добувна та переробна промисловість B+C 86,3 79,0 97,9 106,7 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 148,2 222,1 116,2 98,1 

Переробна промисловість    C 85,1 77,3 97,6 106,9 
з неї      
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 10-12 111,5 85,5 95,5 89,2 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  13-15 68,1 87,1 88,9 96,4 
виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 16-18 111,8 82,4 88,3 100,1 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 108,0 75,0 88,6 95,6 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 к к к к 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 104,3 103,5 104,1 110,4 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 106,7 94,0 96,3 97,0 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 76,3 65,4 99,2 114,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 97,9 97,9 95,9 98,2 
 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
Інформація щодо виробництва окремих 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.  
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Додаток  
Виробництво окремих видів промислової продукції 

 Вироблено 
у січні–липні 

2019 

Січень–липень 
2019 у % до  

січня–липня 
2018 

Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач 
бетону для дорожнього покриття та подібних цілей  (крім гальки, гравію 
та кремнію), тис.т 610,8 114,2 
Свинина свіжа чи охолоджене – туші, напівтуші (уключаючи об-роблені 
сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т 502 54,4 
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса субпродуктів чи крові 
тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім 
виробів ковбасних з печінки та страв готових) , т 908 81,4 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т  4401 90,0 
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л к к 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 9677,4 92,8 
Сукні трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, 
тис.шт  83,7 116,6 
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби 
(крім піджаків та блейзерів,  трикотажних,  просочених, з покриттям, 
ламінованих або гумованих),  чоловічі та хлопчачі, тис.шт     46,5 86,0 
Сукні (крім трикотажних) жіночі та дівчачі, тис.шт 14,0 155,6 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 33,6 58,3 
Пальта та  плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт     12,5 97,7 

Футболки, майки і подібні вироби, трикотажні машинного або ручного 
в’язання, тис.шт  246,7 67,5 
Деревина з ялини та смереки уздовж розпиляна чи розколота, 
розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 26,9 111,2 
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 20,9 69,9 
Деревина листяних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж 
будь-якого з ребер чи площин (крім брусків, планок та фриз для 
паркетного або дерев’яного покриття підлоги), т 4577 95,9 
Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків чи  профілів, м3 10057 81,0 
Вікна, двері балконні та їх рами з деревини, шт 527 48,8 

Двері та їх  коробки і  пороги, з деревини, шт 479 99,4 
Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т  8458 107,5 
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т 168 88,9
Вугілля деревне, агломероване чи неагломероване (уключаючи вугілля 
зі шкарлупи абр горіхів) т 26931 104,5 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.т 9,4 76,4 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 89,7 148,3 
Меблі для сидіння м’які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури 
меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт 19615 133,6 
Меблі кухонні, шт 52883 124,2 
Меблі для їдалень та віталень деревяні (крім дзеркал, призначених для 
всановлення на підлозі, сидінь), шт 12274 80,5 
Електроенергія, млн.кВт год 128,7 128,1 

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 


