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Виробництво найважливіших видів промислової продукції  
за січень–березень 2014 року підприємствами м. Запоріжжя1 

 

 

Вироблено 
за 

січень–березень 
2014р. 

Січень–березень 
2014р.до 

січня–березня 
2013р.,у % 

   
Добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 

   
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; 
галька, гравій, тис.м3 386,1 90,4 
   

Переробна промисловість 
   
Борошно, т 7973 149,3 
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т 8511 98,4 
Вироби здобні, т 438 110,1 
Печиво солодке і вафлі, т 548 91,3 
Пряники і вироби аналогічні, т 1368 105,4 
Вироби кондитерські цукрові, що не містять какао, т 210 73,2 
Безалкогольні напої, тис.дал 194,6 44,0 
   
Брезенти, навіси і штори від сонця, кг 1056 100,7 
Тканини просочені з покриттям або дубльовані, т 63,3 40,9 
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини 
бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та 
професійні, тис.шт. 12,1 224,1 
Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі, з 
тканини бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі 
та професійні, тис.шт. 5,4 360,0 
Взуття, тис. пар 47,4 80,6 
   
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної 
сировини, т 24051 246,0 
   
Коробки та ящики з паперу або картону гофрованих, т 1212 92,9 
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі 
(папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з 
паперу чи картону, т  28 60,9 
Етикетки з паперу чи картону, т 192 133,3 

 



Продовження 
 Вироблено 

за 
січень–березень 

2014р. 

Січень–березень 
2014р.до 

січня–березня 
2013р.,у % 

   
Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 
віддруковані, тис.прим. 4-шпальт.газет ф.А-2 26002,1 90,4 
Календарі усіх видів, включаючи блокові календарі, 
віддруковані, тис.арк.-відб.прив.до ф.60х90 37,0 106,9 
   
Сполуки неорганічні (у т.ч. вода дистильована), т 556 73,9 
Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні; 
фульминати, ціанати та тіоціанати; силікати; борати; 
перборати; солі неорганічних кислот чи пероксокислот 
інші , т 11903 70,7 
Фарби та лаки інші; сикативи готові, т 169 54,2 
Засоби мийні та засоби для чищення, т 260 95,2 
   
Мішки та пакети з полімерів етилену, т 56 87,5 
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з 
пластмас, млн.шт. 34,8 144,2 
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги з  
пластмаси, тис.шт. 0,8 66,7 
Вироби вогнетривкі, тис.т 39,0 97,7 
Вапно негашене, гашене та гідравлічне, тис.т 90,3 80,7 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, 
бетону або штучного каменю, тис.м3 3,1 66,0 
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 11,8 71,1 
Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т 2,2 169,2 
   
Феросплави, тис.т 126,0 336,2 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним  
литтям, тис.т …2 100,6 
Дріт з алюмінію, т 4374 95,5 
Дріт з міді, т 1068 68,1 
Послуги з лиття чавуну сірого, т 299 56,0 
Послуги з лиття сталі, т 198 63,1 
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, 
профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т 3727 77,8 
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні, з металів 
чорних або алюмінію, місткістю 
більше 300 л, не оснащені механічним чи тепловим 
устаткованням, т 881 57,1 
Тканини, грати, сітки й огорожі з дроту сталевого або 
мідного; сітка металева з металів чорних або міді, під 
штукатурку, т 866 60,7 
   
Трансформатори електричні, шт. 4295 103,7 
Елементи баластні для ламп і трубок газорозрядних; 
перетворювачі статичні; котушки індуктивності інші, шт. 567 82,5 
Апаратура електрична для комутації або захисту 
електричних схем на напругу більше 1000 В, шт. 27514 84,9 
   



Продовження 

 

Вироблено 
за 

січень–березень 
2014р. 

Січень–березень 
2014р.до 

січня–березня 
2013р.,у % 

   
Апаратура електрична для комутації або захисту 
електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис. шт. 44,3 91,7 
Панелі комутаційні та інші комплекти електричної 
апаратури для комутації або захисту, на напругу  
не більше 1000 В, шт. 1030 178,2 
Провідники електричні на напругу не більше 1000 В, км 6787 76,3 
Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, 
крім устатковання подібного побутового, шт. 10 45,5 
Ваги платформенні, шт. 8 114,3 
   
Автомобілі легкові, шт. 3336 101,9 
Автомобілі вантажні, шт. 205 325,4 
   
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. 3105 195,7 
Меблі кухонні, шт. 2280 420,7 
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт. 2156 42,1 
   

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
   
Електроенергія, млн.кВт.год 895,8 68,4 
Пара та вода гаряча, тис.Гкал 1919,4 97,1 
   

 

1 Інформація сформована на підставі короткострокової (місячної) звітності. Можливі уточнення даних у наступних 
статистичних виданнях. 
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 
 

 

Начальник Головного управління                                                                               В.П. Головешко 
 
 
Довідки за телефоном: (061) 222 80 45 
Веб-сайт Головного управління статистики: www.zp.ukrstat.gov.ua 
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