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Промислове виробництво у Миколаївській області
у січні 2019 року
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
(відсотків)
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Код за
КВЕД2010
Промисловість
Добувна та переробна промисловість
Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
Виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції
Виробництво гумових
і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устатковання
Машинобудування, крім ремонту
і монтажу машин і устатковання
Виробництво меблів, іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і
устатковання
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

Січень 2019 до
грудня 2018

січня 2018

Інформацію щодо виробництва окремих видів промислової продукції наведено
у додатку.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
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 та 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://www.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
юридичних осіб та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 80% обсягу
виробництва за видами продукції.
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf,
http://www.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 діяльност (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar)).
Перегляд даних
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд даних буде здійснено в I кварталі 2020 року.

Довідка: тел. (0512) 50-08-39; e-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua
Більше інформації: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/stat_inf.htm
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Додаток
Виробництво окремих видів промислової продукції
Вироблено
у січні 2019
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий), тис.т
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач
бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки,
гравію та креміня), тис.т
Переробна промисловість
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
Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані (крім хімічно
модифікованих), т
Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т
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 2 л, т
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий;
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім
свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), т
Молоко та вершки згущені підсолоджені, т
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші
ферментовані продукти, т
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць,
з начинкою або приготовлених іншим способом), т
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
Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше
150 г/м2 (уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів
одягу), т
Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покриву, т
Шкіра з нецілих шкур великої рогатої худоби без волосяного
покриву, т
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т
Портландцемент, тис.т
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т
Оксид алюмінію (крім корунду штучного), тис.т
Електродвигуни змінного струму однофазні потужністю
не більше 750 Вт, шт

Січень 2019
у % до
січня 2018

69,2

103,1

71,8

61,2

38

100,0

59876
31

90,2
24,6

626
185

75,9
91,6

1112

100,9

582
784

134,1
93,4

1836
1248
1438

108,6
58,7
92,8
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459,7
121,6
98,3

91,2
219,1
136,7

166
69

67,5
123,2

91
960
12,7
15,5
151,1

165,5
94,8
52,9
70,1
99,8

1700

74,9
3

Вироблено
у січні 2019
Матраци з металевими пружинами (крім матраців з пористої гуми
та полімерних матеріалів), шт
3465
Матраци (крім матраців з пористої гуми, полімерних матеріалів
і матраців з металевими пружинами), шт
3119
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Електроенергія, млн.кВтгод
2354,1

Продовження
Січень 2019
у % до
січня 2018
70,9
к
114,7

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