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Промислове виробництво у Вінницькій області  
у січні–лютому 2019 року 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Лютий 2019 до 
Січень–

лютий 2019 
до 

січня– 
лютого 2018 

Довідково: 
січень–лютий 

2018 до 
січня–лютого 

2017 

січня 
2019 

лютого 
2018 

Промисловість  B+C+D 89,4 104,3 109,3 98,3 

Добувна та переробна промисловість B+C 95,4 109,9 113,2 98,2 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 117,7 72,5 71,9 125,2 

Переробна промисловість  С 95,1 110,7 114,1 97,7 

з неї      

Виробництво харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 10-12 84,0 107,3 112,3 94,0 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 149,5 114,0 114,0 95,3 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 101,9 103,4 119,2 106,4 

Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 337,6 74,7 76,7 106,1 

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 68,3 77,1 130,8 94,2 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 169,7 115,1 110,4 108,2 

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  24, 25 169,4 209,1 174,0 123,3 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 128,0 90,4 87,9 119,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 68,9 84,0 95,9 98,7 

 
Інформацію щодо виробництва окремих видів промислової продукції наведено             

у додатку. 



 2 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (0432) 52 57 62; e-mail: vinstat@vn.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information.html 
© Головне управління статистики у Вінницькій області, 2019 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
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
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information.html
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Додаток 
 

Виробництво окремих видів промислової продукції 
 

 
Вироблено 

у cічні–лютому 
2019 

Січень–лютий 2019  
до 

січня–лютого 2018, 
у%  

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як 
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних 
цілей (крім гальки, гравію та кремнію), тис.т 223,3 65,3 

Каолін, крім кальцинованого, т 44458 100,1 

Переробна промисловість 
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, т 2046 103,3 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи 
оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового 
зберігання), т 564 114,2 
Яловичина і телятина заморожені – туші, напівтуші, 
четвертини, відруби, т 291 134,1 
Свинина заморожена – туші, напівтуші,   т …1 …1 

М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т 1464 96,7 
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – частини тушок, т 15894 105,5 

М’ясо курей, курчат, заморожене – частини тушок, т …1 …1 

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 1116 105,9 

Сік томатний, тис.л …1 …1 

Сік яблучний, тис.л …1 …1 

Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л …1 …1 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин 
їстівні інші, приготовлені чи консервовані з додаванням оцту 
чи оцтової кислоти, т …1 …1 

Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення,  
з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню  
(крім продуктів гомогенізованих), т 3390 102,4 

Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані  
(крім хімічно модифікованих), т 55954 71,8 
Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким 
вмістом жирів (крім маргарину рідкого), т 2671 71,5 
Продукти харчові з жирів та олій інші (уключаючи маргарин 
рідкий), т …1 …1 

Молоко та вершки незгущені й без додання цукру  
чи інших підсолоджувальних речовин жирністю не більше 1%,  
у первинних пакуваннях об’ємом нетто більше 2 л, т 37964 104,6 
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 15175 119,6 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 2963 108,1 
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 …1 …1 

Продукти молоковмісні, інші, т 4412 83,2 
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений  
(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру), т 1553 93,7 
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Продовження 

 
Вироблено 

у cічні–лютому 
2019 

Січень–лютий 2019  
до 

січня–лютого 2018, 
у%  

Молоко та вершки згущені підсолоджені, т 286 92,0 
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 38568 88,2 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 5048 94,8 
Торти, т …1 …1 

Тістечка, т 460 90,2 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, 
рулети з маком, рогалики тощо), т 195 87,1 
Пряники та вироби подібні, т 115 90,6 
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково  
чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами,  
що містять какао), т 2093 91,6 
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць,  
з начинкою або приготовлених іншим способом), т …1 …1 

Цукор білий кристалічний буpяковий, т …1 …1 

Цукерки шоколадні з вмістом алкоголю  
(крім шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т …1 …1 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, 
шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т …1 …1 

Гумки, фруктові желе та фруктові пасти у вигляді 
кондитерських виробів з цукру (крім жувальної гумки), т …1 …1 

Цукерки варені, т …1 …1 

Вироби кондитерські з цукру інші, т …1 …1 

Води непідсолоджені й неароматизовані;  
лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод), тис.дал 493,6 124,8 
Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних  
чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу 
лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), 
тис.дал 765,1 94,6 

   

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі, 
тис.шт …1 …1 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт …1 …1 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних),  
чоловічі та хлопчачі, тис.шт …1 …1 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт …1 …1 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 10,9 143,4 
Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних 
(крім трикотажних, виробничих та професійних),  
чоловічі та хлопчачі, тис.шт …1 …1 

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових,    
трикотажних, виробничих та професійних),  
жіночі та дівчачі, тис.шт …1 …1 

Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого,  
з   тканини з волокон синтетичних або штучних  
(крім трикотажних, виробничих та професійних),  
жiночі та дівчачі, тис.шт …1 …1 

Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт …1 …1 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних),  
жіночі та дівчачі, тис.шт 21,3 71,2 
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Продовження 

 
Вироблено 

у cічні–лютому 
2019 

Січень–лютий 2019  
до 

січня–лютого 2018, 
у%  

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота,  
розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 – – 
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 6,5 100,0 
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша,  
уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена,  
завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, м3 3832 56,7 
Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт …1 …1 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, 
залишків або відходів рослинного походження, т 7838 50,6 
   

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих,  т 3411 169,4 
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, 
ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т 7 87,5 
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані, 
самосклеювальні, т 11 84,6 
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші  
(крім самосклеювальних), т …1 …1 

Проспекти, плакати та інша рекламна продукція, віддрукована 
(крім каталогів рекламних), тис.арк-відб.прив. до ф.60х90 …1 …1 

Книги, брошури, листівки та подібна продукція,  
віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів),  
тис.арк-відб.прив. до ф.60х90 …1 …1 

   

Кисень, тис.м3 15,1 84,4 
Вугiлля деревне, агломероване чи неагломероване 
(уключаючи вугілля зі шкарлупи або горіхів), т …1 …1 

Спирт етиловий неденатурований із  вмістом спирту  
не менше 80 об. %, тис.дал …1 …1 

   

Препарати лiкарськi інші (що містять йод або його сполуки, 
хітин і т. ін.), для терапевтичного або профілактичного 
використання, не розфасовані для роздрібного продажу, кг …1 …1 

Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи незмiшанi 
продукти, iнші, розфасовані для роздрiбного продажу, кг …1 …1 

   

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,  
з пластмас, тис.шт 6,7 90,5 
   

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 
борошна кам'яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 
тис.м3 …1 …1 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу,  
бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли  
для будівництва), тис.т – – 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або каменю штучного, тис.т 26,2 130,3 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 46,2 205,3 
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Продовження 

 
Вироблено 

у cічні–лютому 
2019 

Січень–лютий 2019  
до 

січня–лютого 2018, 
у%  

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т – – 
Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового 
матеріалу, з металів чорних, інші, т 192 123,1 

Блоки дверні й віконні з металів чорних, шт …1 …1 

Котли центрального опалення, шт 3542 85,4 
Пломби, заглушки, ковпачки і кришки  
з металів недорогоцінних (крім пробок корончастих;  
кришок свинцевих; пробок, ковпачків та кришок алюмінієвих 
діаметром більше 21 мм), кг 96191 48,6 
Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, виготовлені  
з дроту сталевого, крім з покриттям з пластмас, т …1 …1 

Вироби столові, кухонні чи побутові, їх частини,  
з алюмінію, інші, т …1 …1 

Вироби ковані або штамповані, без подальшої обробки,  
з металів чорних, інші, т …1 …1 

   

Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю 
електричних величин, інші, шт …1 …1 

Радіатори електричні, нагрівачі конвекційного типу, радіатори 
та електрокаміни з вмонтованими вентиляторами, шт …1 …1 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт·год 681,9 92,2 
_____________ 
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 


