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Промислове виробництво в Одеській області
у січні–травні 2018 року
У січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. індекс промислової
продукції становив 98,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів –
82,8%, переробній – 98,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 100,4%. Індекс промислової продукції у травні 2018р. порівняно з квітнем
2018р. становив 90,8%.
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
(відсотків)
Січень–
Довідково:
Код Травень 2018 до травень
індекси за
за
2018 до
січень–травень
КВЕД- квітня травня січня–
2017 до січня–
2010
2018
2017 травня
травня 2016
2017
90,8
94,9
98,6
115,5
B+C+D
91,7
94,9
98,3
118,2
B+C
375,4 174,1
82,8
214,4
B
91,4
94,8
98,3
118,2
С

Промисловість
Добувна та переробна промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів
10-12
Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність
16-18
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
і устатковання
26-30
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
D

85,9

91,1

94,8

131,1

108,5

92,8

90,5

104,2

97,6
–
52,9

106,1
–
56,1

114,7
–
106,1

66,8
–
68,3

…1

…1

…1

…1

114,7

108,4

104,4

125,8

110,1

118,5

112,1

116,0

109,2

89,3

107,6

105,5

83,5

94,6

100,4

99,9

Інформація щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції наведено
у додатку.
___________
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Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
щодо конфіденційності статистичної інформації.

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 товарівпредставників 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.

Довідка: тел. (048) 722-35-90; e-mail: gus@od.ukrstat.gov.ua
Більше інформації: http://www.od.ukrstat.gov.ua/stat_info/prom.htm
 Головне управління статистики в Одеській області, 2018
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Додаток
Виробництво окремих видів промислової продукції
Вироблено
у січні–травні 2018
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Екаусин і камінь вапняковий інший декоративний чи
будівельний щільністю 2500 кг/м3 і більше, тис.м3
1,5
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т
…1
Переробна промисловість
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші,
напівтуші, четвертини необвалені, т
…1
Cвинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші
(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для
тимчасового зберігання), т
127
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 і готових продуктів та страв), т
1676
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л
27739,3
Квасоля консервована без додавання оцту чи оцтової
кислоти (крім страв готових овочевих), т
622
Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім
хімічно модифікованих), т
405036
Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%,
але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом
нетто не більше 2 л, т
2387
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т
1050
Сир свіжий неферментований (недозрілий і
невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та
кисломолочний сир), т
299
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений
(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та
кисломолочного сиру),т
380
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші
ферментовані продукти, т
1604
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані
(молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та
інші ферментовані продукти, ароматизовані або з
доданням фруктів, горіхів або какао), т
437
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
27684
Зерна зернових культур плющені, перероблені в
пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені (крім
рису), т
363
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
27116
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім
частково чи повністю покритого шоколадом або іншими
сумішами, що містять какао), т
149
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин - для свиней, т
2779

Січень–травень 2018
у % до
січня–травня 2017

41,7
…1

…1

60,2

106,9
110,8
98,7
86,7

111,1
198,1

110,7

97,9
101,8

195,1
96,3

163,5
94,5

84,2
93,0
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Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин - для великої рогатої
худоби, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин - для свійської птиці, т
Корми готові (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин, н.в.і.у., т
Вино ігристе із свіжого винограду (крім вина "Шампанське"),
тис.дал
Вино ігристе “Шампанське України”, тис.дал
Вино, з фактичною концентрацією спирту не більше 15%
(крім газованого, ігристого, та вина із захищеним
позначенням походження), тис.дал
Вино з концентрацією спирту більше 15% (Портвейн,
Мадера, Херес та інші), тис.дал
Виноградне сусло (крім виноградного сусла, бродіння
якого зупинене шляхом додання спирту), тис.дал
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з
вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал
Води з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи
ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу
лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані),
тис.дал
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної
або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та
професійні, тис.шт
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт.
Двері та їх коробки та пороги, з деревини, шт
Папір туалетний (у рулонах завширшки 36 см і менше
або розрізаний за розміром або формою), т
Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять
мило, включаючи допоміжні засоби для миття,
розфасовані для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх
використовують як мило та поверхнево-активні
речовин), т
Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів
етилену, неармованi або не з’єднані з iншими
матерiалами, завтовшки 0,125 мм і менше, т
Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з полiмерiв
етилену (не включаючи із синтетичних текстильних
матеріалів), т
Резервуари, цистерни, баки і контейнери подібні,
місткістю більше 300 л, з пластмас, т
Посуд столовий і кухонний, з пластмас, кг
Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних
кімнат, з пластмас (крім посуду столового та кухонного;
ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок
для унітазів, бачків змивних та виробів санітарнотехнічних подібних), кг

Вироблено
у січні–травні 2018

Січень–травень 2018
у % до
січня–травня 2017

2377

79,7

767

52,1

506

173,3

476,0
202,5

58,0
35,5

1129,8

119,0

247,6

130,7

1875,8

129,0

…1
338,0
…1

…1
60,4
…1

…1

…1

43,1
8,8
4,8
232

100,9
77,9
68,6
2,7

852

92,9

2457

120,3

130

76,5

350

129,2

408
924991

125,2
94,7

374920

139,2
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Вироблено
у січні–травні 2018

Січень–травень 2018
у % до
січня–травня 2017

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного
для будівництва, тис.т
9,1
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу,
бетону або каменю штучного, тис.т
75,5
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т
434,1
Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових
для використання), тис.т
…1
Профілі холоднодеформовані, отримані з прокату
плоского, зі сталі нелегованої, з цинковим покриттям, т
1712
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т
103
Конструкції, виготовлені виключно або переважно з
листового матеріалу, з металів чорних, інші, т
878
Лічильники електроенергії (уключаючи калібрувальні;
крім вольтметрів, амперметрів, ватметрів тощо), шт
…1
Плуги відвальні, шт
243
Причепи та напівпричепи, н.в.і.у., шт
40
Меблі для офісів дерев’яні, шт.
3818
Меблі кухонні, шт.
425
Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у стіну
шаф, каркасів матрацних, світильників і освітлювального
устатковання, дзеркал, призначених для встановлення
на підлозі, сидінь ), шт
718
Меблі дерев'яні для їдалень та віталень (крім дзеркал,
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт
298
Апаратура для переливання крові (крім спеціальних
ємностей для зберігання крові скляних), тис.шт
9004,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВт год
166,3
Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і
відпущена), тис.Гкал
1637,5

104,6
68,8
110,3
…1
102,5
89,4
274,4
…1
86,5
57,1
50,8
254,5

175,1
6,9
100,1
95,3
102,6

___________
1

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