
 

Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Полтавській області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соціально-економічне  
становище 

Полтавської області 
 

за січень–листопад 2017 року 
 
 
 

Статистичний бюлетень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 



 

Головне управління статистики у Полтавській області 
 
адреса: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, 36039, Україна 
телефон: (0532) 52-78-55, факс: (0532) 50-23-56 
електронна пошта: polgus@pl.ukrstat.gov.ua 
веб-сайт: www.pl.ukrstat.gov.ua 
 
 
 
Відповідальна за випуск В. В. Гавінська 
 
 
 
 
СКОРОЧЕННЯ 
 
га – гектар 
грн – гривня 
див. – дивись 
дол. США – долар США 
кг – кілограм 
л – літр 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 
млн.грн – мільйон гривень 
млн.дол. США – мільйон доларів США 
млн.м3 – мільйон кубічних метрів 
млн.пас.км – мільйон пасажиро-кілометрів 
млн.ткм – мільйон тонно-кілометрів 
млн.шт – мільйон штук 
мм – міліметр 
прим – примірник 
р. – рік 
ст. – стаття 
 

стор. – сторінка 
т – тонна 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
тис.голів – тисяча голів 
тис.грн – тисяча гривень 
тис.дал – тисяча декалітрів 
тис.дол. США – тисяча доларів США 
тис.м2 – тисяча квадратних метрів 
тис.м3 – тисяча кубічних метрів 
тис. осіб – тисяча осіб 
тис. пар – тисяча пар 
тис.т – тисяча тонн 
тис.шт – тисяча штук 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер 
шт – штука 
% – відсоток 

 
 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (...) – відомості відсутні 
Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови  

таблиці не має сенсу  
“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 

 
Темпи зростання (зниження), % 

листопад 2017р. до 

 

Фактично 
за січень–
листопад 

2017р. 
жовтня 
2017р. 

листопада 
2016р. 

січень–
листопад 

2017р.  
до  

січня–
листопада 

2016р. 

довідково: 
січень–

листопад 
2016р.  

до  
січня–

листопада 
2015р. 

  
Кількість зареєстрованих  
безробітних на кінець періоду 
(за даними державної служби 
зайнятості), тис. осіб 18,8 117,1 102,2 х х 

Середньомісячна заробітна  
плата одного працівника      

номінальна, грн 63921 101,02 143,33 142,74 121,95 

реальна, % х 99,82 124,53 122,74 105,65 

Заборгованість із виплати  
заробітної плати – усього6, 
млн.грн 30,9 103,1 113,9 х 76,8 

Індекс споживчих цін х 100,7 113,3 112,27 113,18 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції1, млн.грн 128236,6 х х х х 

Індекс промислової продукції х 95,6 99,2 99,5 99,3 

Індекс сільськогосподарської 
продукції х х х 82,0 96,6 

Обсяг виконаних будівельних 
робіт, тис.грн 4917936 х х х х 

Індекс будівельної продукції х х х 120,4 92,0 

Капітальні інвестиції, млн.грн 9828,79 х х 122,910 148,411 

Прийняття в експлуатацію  
загальної площі житла, тис.м2 177,19 х х 173,210 80,311 
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Продовження 
Темпи зростання (зниження), % 

листопад 2017р. до 

 

Фактично 
за січень–
листопад 

2017р. 
жовтня 
2017р. 

листопада 
2016р. 

січень–
листопад 

2017р.  
до  

січня–
листопада 

2016р. 

довідково: 
січень–

листопад 
2016р.  

до  
січня–

листопада 
2015р. 

      
Експорт товарів, млн.дол. США 1514,11 х х 131,94 92,85

Імпорт товарів, млн.дол. США 950,21 х х 135,54 90,15

Сальдо (+, –) 563,91 х х х х

Експорт послуг, млн.дол. США 24,19 х х 112,210 43,611

Імпорт послуг, млн.дол. США 99,39 х х 92,010 97,611

Сальдо (+, –) –75,29 х х х х

Вантажооборот, млн.ткм 6415,6 103,5 94,0 100,9 94,1

Пасажирооборот, млн.пас.км 2334,4 98,3 103,2 101,6 108,0

Оборот роздрібної торгівлі12, 
млн.грн 22885,7 103,3 108,5 108,7 х
______________ 
  1 Дані за січень–жовтень. 
  2 Жовтень 2017р. у % до вересня 2017р. 
  3 Жовтень 2017р. у % до жовтня 2016р. 
  4 Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р. 
  5 Січень–жовтень 2016р. у % до січня–жовтня 2015р. 
  6 Станом на 1 листопада. 
  7 Листопад 2017р. до грудня 2016р. 
  8 Листопад 2016р. до грудня 2015р. 
  9 Дані за січень–вересень. 
10 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р. 
11 Січень–вересень 2016р. у % до січня–вересня 2015р. 
12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в 
методології розрахунку. 
 
Примітка. У бюлетені наводяться дані за містами обласного значення та за районами області. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 

— 
— 

Чисельність населення (за оцінкою) по містах та районах 
на 1 листопада 2017 року1 

 
(осіб) 

 Наявне населення Постійне населення 
  
Полтавська область 1415881 1408043 

м.Полтава 289632 282611 
м.Гадяч 23824 23429 
м.Горішні Плавні 
(міськрада) 54182 54482 
м.Кременчук 221443 220463 
м.Лубни 45763 45466 
м.Миргород 39882 38307 

райони  
Великобагачанський 24413 24415 
Гадяцький 28695 28797 
Глобинський 42837 42848 
Гребінківський 22209 22239 
Диканський 18714 18827 
Зіньківський 33916 33825 
Карлівський 33510 33465 
Кобеляцький 41505 41590 
Козельщинський 19037 19152 
Котелевський 19475 19528 
Кременчуцький 39588 40219 
Лохвицький 42005 42102 
Лубенський 31129 31312 
Машівський 19225 19294 
Миргородський 31016 30990 
Новосанжарський 33832 33840 
Оржицький 23598 23708 
Пирятинський 31019 31068 
Полтавський 67276 67673 
Решетилівський 26062 26045 
Семенівський 24705 24807 
Хорольський 33760 33716 
Чорнухинський 11095 11148 
Чутівський 22499 22664 
Шишацький 20035 20013 

______________ 
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
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Загальний приріст (скорочення) чисельності населення 
по містах та районах у січні–жовтні 2017 року1 

 
 Осіб 

 
Полтавська область –10947

м.Полтава –2331
м.Гадяч –136
м.Горішні Плавні 
(міськрада) –311
м.Кременчук –882
м.Лубни –398
м.Миргород –313

райони 
Великобагачанський –269
Гадяцький –482
Глобинський –542
Гребінківський –199
Диканський –123
Зіньківський –386
Карлівський –275
Кобеляцький –385
Козельщинський –216
Котелевський –80
Кременчуцький –274
Лохвицький –518
Лубенський –348
Машівський –196
Миргородський –426
Новосанжарський –334
Оржицький –288
Пирятинський –281
Полтавський 416
Решетилівський –166
Семенівський –283
Хорольський –427
Чорнухинський –119
Чутівський –240
Шишацький –135

______________ 
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
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Природний рух населення 
по містах та районах у січні–жовтні 2017 року 

 
(осіб) 

 Кількість 
живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

 
Полтавська область 9403 19437 –10034

м.Полтава 1922 3238 –1316
м.Гадяч 158 243 –85
м.Горішні Плавні 
(міськрада) 303 524 –221
м.Кременчук 1512 2475 –963
м.Лубни 264 642 –378
м.Миргород 226 429 –203

райони 
Великобагачанський 163 395 –232
Гадяцький 195 589 –394
Глобинський 327 800 –473
Гребінківський 157 338 –181
Диканський 157 274 –117
Зіньківський 226 542 –316
Карлівський 223 518 –295
Кобеляцький 323 742 –419
Козельщинський 122 306 –184
Котелевський 141 281 –140
Кременчуцький 245 623 –378
Лохвицький 227 633 –406
Лубенський 208 567 –359
Машівський 124 296 –172
Миргородський 197 594 –397
Новосанжарський 224 549 –325
Оржицький 132 392 –260
Пирятинський 201 484 –283
Полтавський 478 773 –295
Решетилівський 193 377 –184
Семенівський 154 393 –239
Хорольський 223 548 –325
Чорнухинський 84 223 –139
Чутівський 154 356 –202
Шишацький 140 293 –153
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Кількість померлих за окремими причинами смерті 
у січні–жовтні 2017 року 

 
 Осіб У % до підсумку 

 
Усього померлих 19437 100,0

у т.ч. від 
хвороб системи кровообігу 13711 70,5
новоутворень 2711 13,9
зовнішніх причин смерті 926 4,8

із них від 

транспортних нещасних випадків 129 0,7
випадкових утоплень та занурень у воду 76 0,4
випадкових отруєнь та дії алкоголю 68 0,3
навмисних самоушкоджень 247 1,3

наслідків нападу з метою вбивства 
чи нанесення ушкодження 47 0,2

хвороб органів травлення 605 3,1
хвороб органів дихання 268 1,4
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Заробітна плата штатних працівників за видами  
економічної діяльності за жовтень 2017 року 

 
Нараховано в середньому працівнику 

у % до 

 
за  

жовтень 
2017р., 

грн 

вересня 
2017р.  

жовтня 
2016р. 

серед- 
нього 

рівня по 
економіці 

за відпра-
цьовану 
годину, 

грн 

      
Усього 6966 101,0 143,3 100,0 47,04 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 7056 101,0 132,3 101,3 45,08 

з них сільське господарство 7117 101,6 133,0 102,2 45,35 
Промисловість 8474 100,5 140,6 121,6 55,78 
Будівництво 8379 100,1 121,4 120,3 55,66 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  
автотранспортних засобів і мотоциклів 5540 103,8 155,5 79,5 36,35 
Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність 7813 101,3 135,7 112,2 52,99 

транспорт  8621 97,7 131,8 123,8 57,81 
складське господарство та допоміжна  
діяльність у сфері транспорту 8130 109,5 143,2 116,7 51,05 
поштова та кур’єрська діяльність 3120 105,2 147,8 44,8 28,14 

Тимчасове розміщування й організація  
харчування 3987 102,0 154,1 57,2 26,04 
Інформація та телекомунікації 5450 99,1 132,8 78,2 37,34 
Фінансова та страхова діяльність 8196 105,2 129,3 117,7 54,34 
Операції з нерухомим майном 4946 101,5 130,2 71,0 33,25 
Професійна, наукова та технічна діяльність 6513 107,9 149,7 93,5 45,51 

з неї наукові дослідження та розробки 4371 94,2 134,3 62,7 33,97 
Діяльність у сфері адміністративного та  
допоміжного обслуговування 4394 105,4 152,0 63,1 28,81 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 8688 100,6 153,6 124,7 57,85 
Освіта 5857 99,5 172,1 84,1 43,74 
Охорона здоров’я та надання соціальної  
допомоги 4789 101,7 146,5 68,8 32,67 

з них охорона здоров’я  4771 100,7 145,8 68,5 32,36 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4186 91,5 149,7 60,1 31,04 

з них       
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 3762 95,6 152,5 54,0 29,08 
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 
інших закладів культури 4429 91,6 146,9 63,6 31,93 

Надання інших видів послуг 5881 108,5 142,7 84,4 43,23 
______________ 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількіс-
тю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати за видами  
економічної діяльності на 1 листопада 2017 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн 

у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 

активні 
підприємства-

банкрути1 
економічно 
неактивні  усього 

усього 
у % до 
загаль-

ної суми 
усього 

у % до 
загаль-

ної суми 
усього 

у % до 
загаль-

ної суми 
        

Усього 30913,4 14554,0 47,1 15783,2 51,0 576,2 1,9

Сільське господарство,  
лісове господарство та  
рибне господарство 38,2 38,2 100,0 – – – – 

з них сільське  
господарство 38,2 38,2 100,0 – – – – 

Промисловість 14757,4 11608,7 78,7 3105,1 21,0 43,6 0,3 

Добувна промисловість і  
розроблення кар’єрів 8905,0 8905,0 100,0 – – – – 

Переробна промисловість 5852,4 2703,7 46,2 3105,1 53,1 43,6 0,7 

Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря – – – – – – – 

Водопостачання;  
каналізація, поводження  
з відходами – – – – – – – 

Будівництво 7425,2 1409,6 19,0 5933,3 79,9 82,3 1,1 

Оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів – – – – – – – 

Транспорт, складське  
господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 153,5 – – 153,5 100,0 – – 

Тимчасове розміщування й  
організація харчування – – – – – – – 

Інформація та  
телекомунікації – – – – – – – 

Фінансова та страхова  
діяльність – – – – – – – 

Операції з нерухомим  
майном 5472,1 – – 5472,1 100,0 – – 

Професійна, наукова та  
технічна діяльність 450,3 – – – – 450,3 100,0 

з неї наукові дослідження 
та розробки – – – – – – – 
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Продовження 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн 

у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 

активні 
підприємства-

банкрути1 
економічно 
неактивні  усього 

усього 
у % до 
загаль-

ної суми 
усього 

у % до 
загаль-

ної суми 
усього 

у % до 
загаль-

ної суми 
        

Діяльність у сфері адмініс-
тративного та допоміжного  
обслуговування – – – – – – – 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове  
соціальне страхування – – – – – – – 

Освіта 2616,7 1497,5 57,2 1119,2 42,8 – – 

Охорона здоров’я та  
надання соціальної  
допомоги – – – – – – – 

з них охорона здоров’я  – – – – – – – 

Мистецтво, спорт,  
розваги та відпочинок – – – – – – – 

з них         

діяльність у сфері творчо-
сті, мистецтва та розваг – – – – – – – 

функціювання бібліотек,  
архівів, музеїв та інших  
закладів культури – – – – – – – 

Надання інших видів  
послуг – – – – – – – 

______________ 
1 У цій та наступній таблицях (стор. 12) – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процеду-
ри відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 
 
Примітка. У цій та наступних таблицях з питань заборгованості з виплати заробітної плати (стор. 12–19) 
дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу 
за кількістю найманих працівників. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах 
на 1 листопада 2017 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн 

у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно  

активні 
підприємства-

банкрути1 
економічно 
неактивні  усього 

усього 
у % до  
загаль- 

ної суми 
усього 

у % до 
загаль- 

ної суми 
усього 

у % до 
загаль- 

ної суми 
        

Полтавська область  30913,4 14554,0 47,1 15783,2 51,0 576,2 1,9 
м.Полтава 11355,0 386,5 3,4 10484,1 92,3 484,4 4,3 
м.Гадяч 2592,6 2592,6 100,0 – – – – 
м.Горішні Плавні – – – – – – – 
м.Кременчук 2999,1 1132,5 37,8 1823,0 60,8 43,6 1,4 
м.Лубни 48,2 – – – – 48,2 100,0 
м.Миргород 3000,6 38,2 1,3 2962,4 98,7 – – 

райони        
Великобагачанський – – – – – – – 
Гадяцький – – – – – – – 
Глобинський – – – – – – – 
Гребінківський – – – – – – – 
Диканський – – – – – – – 
Зіньківський 6,1 6,1 100,0 – – – – 
Карлівський 488,6 – – 488,6 100,0 – – 
Кобеляцький – – – – – – – 
Козельщинський 25,1 – – 25,1 100,0 – – 
Котелевський – – – – – – – 
Кременчуцький – – – – – – – 
Лохвицький – – – – – – – 
Лубенський – – – – – – – 
Машівський – – – – – – – 
Миргородський – – – – – – – 
Новосанжарський – – – – – – – 
Оржицький – – – – – – – 
Пирятинський – – – – – – – 
Полтавський 1409,6 1409,6 100,0 – – – – 
Решетилівський – – – – – – – 
Семенівський – – – – – – – 
Хорольський – – – – – – – 
Чорнухинський – – – – – – – 
Чутівський – – – – – – – 
Шишацький 8988,5 8988,5 100,0 – – – – 

______________ 
1 Див. виноску до табл. на стор. 11. 
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати 
за видами економічної діяльності на 1 листопада 2017 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

у % до 
суми заборгованості на 

 тис.грн 
1 жовтня 

2017р.  
1 січня 
2017р. 

фонду  
оплати 
праці за  
жовтень 
2017р.  

Струк- 
тура 

боргу,  
% 

      
Усього 30913,4 103,1 113,8 1,4 100,0 

Сільське господарство, лісове  
господарство та рибне господарство 38,2 128,6 62,6 0,01 0,1 

з них сільське господарство 38,2 128,6 62,6 0,01 0,1 
Промисловість 14757,4 107,3 88,1 2,0 47,7 

Добувна промисловість і  
розроблення кар’єрів 8905,0 113,9 1210,1 4,2 28,8 
Переробна промисловість 5852,4 98,7 37,3 1,3 18,9 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – – 
Водопостачання; каналізація,  
поводження з відходами – – – – – 

Будівництво 7425,2 99,2 105,4 9,3 24,0 
Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів – – – – – 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 153,5 100,0 42,0 0,1 0,5 
Тимчасове розміщування й  
організація харчування – – – – – 
Інформація та телекомунікації – – – – – 
Фінансова та страхова діяльність – – – – – 
Операції з нерухомим майном 5472,1 100,0 – 50,4 17,7 
Професійна, наукова та  
технічна діяльність 450,3 100,0 102,8 1,6 1,5 

з неї наукові дослідження та  
розробки – – – – – 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – – – – 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – – 
Освіта 2616,7 99,0 140,4 0,9 8,5 
Охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги – – – – – 

з них охорона здоров’я  – – – – – 
Мистецтво, спорт, розваги та  
відпочинок – – – – – 

з них       
діяльність у сфері творчості,  
мистецтва та розваг – – – – – 
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – – – 

Надання інших видів послуг – – – – – 
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати 
по містах та районах на 1 листопада 2017 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

у % до 
суми заборгованості на   тис.грн 

1 жовтня 2017р. 1 січня 2017р. 

Структура 
боргу,  

% 

     
Полтавська область  30913,4 103,1 113,8 100,0 

м.Полтава 11355,0 99,4 100,1 36,7 
м.Гадяч 2592,6 96,0 45,1 8,4 
м.Горішні Плавні – – – – 
м.Кременчук 2999,1 101,4 102,1 9,7 
м.Лубни 48,2 100,0 28,8 0,1 
м.Миргород 3000,6 100,3 86,1 9,7 

райони     
Великобагачанський – – – – 
Гадяцький – – – – 
Глобинський – – – – 
Гребінківський – – – – 
Диканський – – – – 
Зіньківський 6,1 100,0 2,9 0,0 
Карлівський 488,6 102,4 76,6 1,6 
Кобеляцький – – – – 
Козельщинський 25,1 100,0 68,2 0,1 
Котелевський – – – – 
Кременчуцький – – – – 
Лохвицький – – – – 
Лубенський – – – – 
Машівський – – – – 
Миргородський – – – – 
Новосанжарський – – – – 
Оржицький – – – – 
Пирятинський – – – – 
Полтавський 1409,6 96,0 136,4 4,6 
Решетилівський – – – – 
Семенівський – – – – 
Хорольський – – – – 
Чорнухинський – – – – 
Чутівський – – – – 
Шишацький 8988,5 114,0 4664,5 29,1 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  
економічно активних підприємств (установ, організацій)  

за видами економічної діяльності на 1 листопада 2017 року 
 

Сума невиплаченої заробітної плати 
усього у тому числі нарахованої за  

у % до суми  
заборгованості на 

січень–вересень 
2017р. попередні роки 

 тис. 
грн 1 жовтня 

2017р.  
1 січня 
2017р. 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

Струк-
тура  

боргу, 
% 

         
Усього 14554,0 106,7 142,3 12167,7 83,6 2386,3 16,4 100,0 

Сільське господарство,  
лісове господарство та  
рибне господарство 38,2 128,6 66,0 32,5 85,1 5,7 14,9 0,2 

з них сільське  
господарство 38,2 128,6 66,0 32,5 85,1 5,7 14,9 0,2 

Промисловість 11608,7 109,4 148,3 10649,6 91,7 959,1 8,3 79,8 

Будівництво 1409,6 96,0 124,7 724,7 51,4 684,9 48,6 9,7 

Оптова та роздрібна  
торгівля; ремонт  
автотранспортних  
засобів і мотоциклів – – – – – – – – 

Транспорт, складське  
господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність – – – – – – – – 

Тимчасове розміщування 
й організація харчування – – – – – – – – 

Інформація та  
телекомунікації – – – – – – – – 

Фінансова та страхова  
діяльність – – – – – – – – 

Операції з нерухомим 
майном – – – – – – – – 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність – – – – – – – – 

з неї наукові дослі-
дження та розробки – – – – – – – – 

Діяльність у сфері адмі-
ністративного та допо-
міжного обслуговування – – – – – – – – 
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Продовження 
Сума невиплаченої заробітної плати 

усього у тому числі нарахованої за  
у % до суми  

заборгованості на 
січень–вересень 

2017р. попередні роки 

 тис. 
грн 1 жовтня 

2017р. 
1 січня 
2017р. 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

Струк-
тура  

боргу, 
% 

         
Державне управління й 
оборона; обов’язкове  
соціальне страхування – – – – – – – – 

Освіта 1497,5 98,2 201,2 760,9 50,8 736,6 49,2 10,3 

Охорона здоров’я та  
надання соціальної  
допомоги – – – – – – – – 

з них охорона здоров’я  – – – – – – – – 

Мистецтво, спорт,  
розваги та відпочинок – – – – – – – – 

з них          

діяльність у сфері  
творчості, мистецтва  
та розваг – – – – – – – – 

функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури – – – – – – – – 

Надання інших видів  
послуг – – – – – – – – 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  
економічно активних підприємств (установ, організацій)  

по містах та районах на 1 листопада 2017 року 
 

Сума невиплаченої заробітної плати 
усього у тому числі нарахованої за  

у % до суми  
заборгованості на  

січень–вересень 
2017р. попередні роки 

 тис. 
грн 1 жовтня 

2017р.  
1 січня 
2017р. 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-

ної суми 
заборго-
ваності 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-

ної суми 
заборго-
ваності 

Струк-
тура  

боргу, 
% 

         
Полтавська область  14554,0 106,7 142,3 12167,7 83,6 2386,3 16,4 100,0 

м.Полтава 386,5 85,2 53,5 274,4 71,0 112,1 29,0 2,6 
м.Гадяч 2592,6 96,0 45,1 2402,8 92,7 189,8 7,3 17,8 
м.Горішні Плавні – – – – – – – – 
м.Кременчук 1132,5 103,7 190,2 508,0 44,9 624,5 55,1 7,8 
м.Лубни – – – – – – – – 
м.Миргород 38,2 128,6 11,6 32,5 85,1 5,7 14,9 0,3 

райони         
Великобагачанський – – – – – – – – 
Гадяцький – – – – – – – – 
Глобинський – – – – – – – – 
Гребінківський – – – – – – – – 
Диканський – – – – – – – – 
Зіньківський 6,1 100,0 2,9 6,1 100,0 – – 0,0 
Карлівський – – – – – – – – 
Кобеляцький – – – – – – – – 
Козельщинський – – – – – – – – 
Котелевський – – – – – – – – 
Кременчуцький – – – – – – – – 
Лохвицький – – – – – – – – 
Лубенський – – – – – – – – 
Машівський – – – – – – – – 
Миргородський – – – – – – – – 
Новосанжарський – – – – – – – – 
Оржицький – – – – – – – – 
Пирятинський – – – – – – – – 
Полтавський 1409,6 96,0 136,4 724,7 51,4 684,9 48,6 9,7 
Решетилівський – – – – – – – – 
Семенівський – – – – – – – – 
Хорольський – – – – – – – – 
Чорнухинський – – – – – – – – 
Чутівський – – – – – – – – 
Шишацький 8988,5 114,0 4664,5 8219,2 91,4 769,3 8,6 61,8 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  
економічно активних підприємств (установ, організацій)  

за видами економічної діяльності у промисловості  
на 1 листопада 2017 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

усього у тому числі нарахованої за  
у % до суми  

заборгованості на 
січень–вересень 

2017р. попередні роки 

 тис. 
грн 1 жовтня 

2017р.  
1 січня 
2017р. 

тис. 
грн 

у % до 
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

Струк-
тура  

боргу, 
% 

         
Промисловість 11608,7 109,4 148,3 10649,6 91,7 959,1 8,3 100,0

Добувна промисловість  
і розроблення кар’єрів 8905,0 113,9 1210,1 8135,7 91,4 769,3 8,6 76,7

з них добування 
кам’яного та бурого  
вугілля – – – – – – – – 

Переробна промисловість 2703,7 96,8 39,8 2513,9 93,0 189,8 7,0 23,3 

виробництво харчових 
продуктів, напоїв і  
тютюнових виробів 2682,2 96,7 39,7 2492,4 92,9 189,8 7,1 23,1

текстильне виробницт-
во, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів – – – – – – – – 

виготовлення виробів з 
деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 
діяльність – – – – – – – – 

виробництво коксу  
та продуктів  
нафтоперероблення – – – – – – – – 

виробництво хімічних 
речовин і хімічної  
продукції 21,5 100,0 – 21,5 100,0 – – 0,2 

виробництво основних 
фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних 
препаратів – – – – – – – – 
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Продовження 
Сума невиплаченої заробітної плати 

усього у тому числі нарахованої за  
у % до суми  

заборгованості на 
січень–вересень 

2017р. попередні роки 

 тис. 
грн 1 жовтня 

2017р.  
1 січня 
2017р. 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

тис. 
грн 

у % до  
загаль-
ної су-
ми за-
борго-
ваності 

Струк-
тура  

боргу,  
% 

         
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, 
іншої неметалевої  
мінеральної продукції – – – – – – – – 

металургійне виробниц-
тво, виробництво  
готових металевих  
виробів, крім машин і 
устатковання – – – – – – – – 

виробництво комп’ю-
терів, електронної та  
оптичної продукції – – – – – – – – 

виробництво електрич-
ного устатковання – – – – – – – – 

виробництво машин  
і устатковання, не  
віднесених до інших 
угруповань – – – – – – – – 

виробництво автотранс-
портних засобів, приче-
пів і напівпричепів та 
інших транспортних  
засобів – – – – – – – – 

виробництво меблів, 
іншої продукції,  
ремонт і монтаж  
машин і устатковання – – – – – – – – 

Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря – – – – – – – – 

Водопостачання;  
каналізація, поводження  
з відходами – – – – – – – – 
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ПРАВОCУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ 
 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень 
за окремими видами за січень–листопад 2017 року 

(за даними прокуратури Полтавської області) 
 

 
Січень– 

листопад 
2017р.1 

Січень– 
листопад 
2016р.2 

У % до  
січня–листопада 

2016р. 
   

Усього обліковано кримінальних  
правопорушень 21662 22594 95,9

з загальної кількості 
тяжких та особливо тяжких 6863 7620 90,1
очевидне умисне вбивство (та замах) 40 49 81,6
умисне тяжке тілесне ушкодження3 67 100 67,0
зґвалтування (та замах) 8 7 114,3
крадіжка 12247 13185 92,9
грабіж 413 583 70,8
розбій 73 130 56,2
вимагання 12 33 36,4
шахрайство4 1764 1954 90,3
привласнення, розтрата майна або  
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем 279 182 153,3
незаконний обіг зброї5 236 184 128,3
порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту  
особами, які керують транспортними 
засобами 290 371 78,2
незаконне заволодіння транспортним  
засобом 212 448 47,3
хуліганство 55 88 62,5
втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність 8 8 100,0

______________ 
1 Кримінальні правопорушення, обліковані органами Національної поліції, органами прокура-
тури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами 
безпеки та органами Національного антикорупційного бюро. 
2 Кримінальні правопорушення, обліковані органами внутрішніх справ, органами прокуратури, 
органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органами 
безпеки. 
3 У показник включено ст. 121, ст. 123, ст. 124 КК України. 
4 У показник включено ст. 190 та ст. 222 КК України. 
5 У показник включено ст. 262 та ст. 263 КК України. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Фінансові результати великих та середніх підприємств  
до оподаткування за видами економічної діяльності  

(з урахуванням банків)  
за січень–вересень 2017 року 

 
(тис.грн) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 

результат 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

у % до  
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

      
Усього1   

сільське, лісове та рибне  
господарство   
промисловість    
будівництво   
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів   
транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність   
тимчасове розміщування й  
організація харчування   
інформація та телекомунікації   
фінансова та страхова діяльність   
операції з нерухомим майном   
професійна, наукова та технічна  
діяльність   
діяльність у сфері  
адміністративного та  
допоміжного обслуговування    
освіта   
охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги   
мистецтво, спорт,  
розваги та відпочинок   
надання інших видів послуг   

______________ 
1 Дані не оприлюднено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну 
статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Фінансові результати великих та середніх підприємств  
до оподаткування за видами економічної діяльності 

за січень–вересень 2017 року 
 

(тис.грн) 

Фінансовий  
результат  
(сальдо) 

Підприємства,  
які одержали  

прибуток 

Підприємства,  
які одержали  

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств  

у % до загальної 
кількості  

підприємств  
січень–

вересень 
2017р. 

січень–
вересень 
2016р. 

січень–
вересень 
2017р. 

у % до 
січня–

вересня 
2016р. 

січень–
вересень 
2017р. 

у % до 
січня–

вересня 
2016р. 

січень–
вересень 
2017р. 

січень–
вересень 
2016р. 

         
Усього1 6227766,2–2197895,5 9676476,6 484,0 3448710,4 82,2 29,9 33,0 

сільське, лісове та  
рибне господарство 6103,0 79939,0 6103,0 7,6 – – – – 

промисловість  5605938,0 –1350590,6 8219590,2 565,2 2613652,2 93,2 32,4 40,1 
будівництво 143131,7 132936,3 152611,7 105,8 9480,0 84,0 20,7 18,5 

оптова та роздрібна  
торгівля; ремонт  
автотранспортних  
засобів і мотоциклів 65911,1 –617993,0 147989,0 106,7 82077,9 10,8 29,3 23,3 
транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 552727,9 –246462,9 710101,1 1003,7 157373,2 49,6 42,1 45,9 

тимчасове розміщуван-
ня й організація  
харчування –511,0 –379,3 ...2 ...2 ...2 ...2 66,7 66,7 

інформація та  
телекомунікації ...2 ...2 ...2 ...2 – – – – 

фінансова та страхова 
діяльність ...2 3516,0 ...2 ...2 – – – – 
операції з нерухомим 
майном 297776,3 –151751,1 327381,8 69522,6 29605,5 19,4 33,3 70,0 
професійна, наукова та 
технічна діяльність –525970,6 –12736,1 3116,0 ...2 529086,6 ...2 44,4 33,3 
діяльність у сфері  
адміністративного та 
допоміжного  
обслуговування  56118,7 –53863,5 81272,7 102,3 25154,0 18,9 16,7 16,7 

освіта – – – – – – – – 

охорона здоров’я та  
надання соціальної  
допомоги 17716,1 16799,7 ...2 ...2 ...2 – 11,1 – 

мистецтво, спорт,  
розваги та відпочинок ...2 ...2 ...2 ...2 – – – – 
надання інших видів 
послуг –390,0 395,0 ...2 ...2 ...2 – 33,3 – 

______________ 
1 У цій та наступних таблицях (стор. 24, 25) дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економіч-
ної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва 
та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо кон-
фіденційності статистичної інформації. 
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Фінансові результати великих та середніх підприємств  
до оподаткування за видами промислової діяльності  

за січень–вересень 2017 року 
 

(тис.грн) 
Підприємства, які  

одержали прибуток 
Підприємства, які  
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат  
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

у % до  
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

   
Промисловість 5605938,0 67,68219590,2 32,4 2613652,2

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 5848582,9 77,86131738,9 22,2 283156,0
Переробна промисловість –283218,1 71,41914560,1 28,6 2197778,2

виробництво харчових продуктів,  
напоїв і тютюнових виробів 484151,9 61,7 936061,8 38,3 451909,9
текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших матеріалів 12047,6 66,7 14221,6 33,3 2174,0
виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та  
поліграфічна діяльність 4243,3 100,0 4243,3 – –
виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення ...1 50,0 ...1 50,0 ...1

виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції ...1 100,0 ...1 – –
виробництво основних  
фармацевтичних продуктів і  
фармацевтичних препаратів ...1 100,0 ...1 – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої  
мінеральної продукції 210503,0 90,0 ...1 10,0 ...1

металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання 51379,7 50,0 59776,0 50,0 8396,3
машинобудування 229761,7 79,4 500395,7 20,6 270634,0

виробництво комп’ютерів,  
електронної та оптичної продукції ...1 50,0 ...1 50,0 ...1

виробництво електричного  
устатковання 85902,0 75,0 ...1 25,0 ...1

виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 211678,7 73,3 224238,7 26,7 12560,0
виробництво автотранспортних  
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів ...1 92,3 ...1 7,7 ...1

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 37709,7 100,0 37709,7 – –

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 119542,0 50,0 165414,0 50,0 45872,0
Водопостачання; каналізація,  
поводження з відходами –78968,8 40,0 7877,2 60,0 86846,0

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств 
за видами економічної діяльності  

за січень–вересень 2017 року 
 

(тис.грн) 
Підприємства, які 

одержали прибуток 
Підприємства, які 
одержали збиток 

 
Фінансовий 
результат 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

у % до  
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансо- 
вий  

результат 

      
Усього1 5220269,7 69,3 8750129,0 30,7 3529859,3

сільське, лісове та рибне  
господарство 4974,0 100,0 4974,0 – –

промисловість  4761930,7 67,6 7454684,9 32,4 2692754,2

будівництво 125663,4 79,3 135275,4 20,7 9612,0

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 45805,3 70,7 127441,1 29,3 81635,8

транспорт, складське  
господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність 462732,9 57,9 620131,1 42,1 157398,2

тимчасове розміщування  
й організація харчування –712,0 33,3 ...2 66,7 ...2

інформація та телекомунікації ...2 100,0 ...2 – –

фінансова та страхова  
діяльність ...2 100,0 ...2 – –

операції з нерухомим майном 295790,3 66,7 325624,8 33,3 29834,5

професійна, наукова та  
технічна діяльність –526624,6 55,6 2639,0 44,4 529263,6

діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного  
обслуговування  29407,6 75,0 56409,6 25,0 27002,0

освіта – – – – –

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 14854,1 77,8 ...2 22,2 ...2

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок ...2 100,0 ...2 – –

надання інших видів послуг –487,0 66,7 ...2 33,3 ...2
______________ 
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 22. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 



25 

Рентабельність операційної діяльності  
великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності  

за січень–вересень 2017 року 
 

(тис.грн) 

 
Результат від  
операційної  
діяльності 

Витрати  
операційної  
діяльності 

Рівень  
рентабельності 

(збитковості), % 
    

Усього1 9748136,7 96140403,0 10,1

сільське, лісове та рибне  
господарство 6993,0 193894,0 3,6

промисловість  8309325,8 80340639,4 10,3

будівництво 157838,1 2178778,9 7,2

оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 134121,2 1321284,0 10,2

транспорт, складське  
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 602277,9 9903928,3 6,1

тимчасове розміщування й  
організація харчування –667,0 64583,0 –1,0

інформація та телекомунікації ...2 ...2 ...2

фінансова та страхова діяльність ...2 ...2 ...2

операції з нерухомим майном 532414,9 544667,2 97,8

професійна, наукова та технічна 
діяльність –5292,2 178050,8 –3,0

діяльність у сфері  
адміністративного та  
допоміжного обслуговування  53658,1 985387,3 5,4

освіта – – –

охорона здоров’я та надання  
соціальної допомоги 9229,9 251678,1 3,7

мистецтво, спорт, розваги та  
відпочинок ...2 ...2 ...2

надання інших видів послуг –458,0 16223,0 –2,8
______________ 
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 22. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Роздрібний товарооборот у січні–листопаді 2017 року 
 

 Cічень–
листопад 2017р. Листопад 2017р. 

 
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 22885,7 х
 
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної  
торгівлі (у порівнянних цінах), % 

до відповідного періоду попереднього року 108,7 108,5
до попереднього місяця х 103,3

 
Роздрібний товарооборот підприємств 
(юридичних осіб), основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн 14860,9 1561,9
 
Індекс фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту (у порівнянних цінах), % 

до відповідного періоду попереднього року 108,4 108,2
до попереднього місяця х 103,3

______________ 
1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 
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Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом  
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля1,  

по містах та районах у січні–вересні 2017 року 
 

 Тис.грн У % до  
підсумку 

Індекс фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту  

підприємств2  
у січні–вересні 2017р. 

до січня–вересня 2016р., % 
 

Полтавська область 11795711,7 100,0 109,1
м.Полтава 5389262,5 45,7 106,7
м.Гадяч 153241,1 1,3 104,6
м.Горішні Плавні  445544,3 3,8 101,3
м.Кременчук 2419910,0 20,5 107,5
м.Лубни 413283,1 3,5 113,7
м.Миргород 456118,0 3,9 111,2

райони  
Великобагачанський 70971,7 0,6 95,4
Гадяцький 30099,9 0,3 106,7
Глобинський 148511,8 1,3 129,2
Гребінківський 62678,8 0,5 105,6
Диканський 35051,6 0,3 140,3
Зіньківський 94048,2 0,8 103,2
Карлівський 180631,0 1,5 110,0
Кобеляцький 140759,0 1,2 129,8
Козельщинський 28841,4 0,2 121,5
Котелевський 100464,9 0,9 121,0
Кременчуцький 91649,4 0,8 96,2
Лохвицький 158236,3 1,3 110,6
Лубенський 85257,2 0,7 188,8
Машівський 37090,4 0,3 102,4
Миргородський 37015,1 0,3 129,0
Новосанжарський 61378,9 0,5 161,7
Оржицький 45423,2 0,4 104,7
Пирятинський 304789,3 2,6 108,5
Полтавський 297078,6 2,5 128,9
Решетилівський 142572,1 1,2 106,4
Семенівський 46580,6 0,4 96,5
Хорольський 207486,7 1,8 124,0
Чорнухинський 17569,5 0,1 127,9
Чутівський 49166,0 0,4 112,6
Шишацький 45001,1 0,4 182,9

______________ 
1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців. 
2 У порівнянних цінах. 
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Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
у січні–вересні 2017 року 

 
 Січень– 

вересень 2017р. 
Січень– 

вересень 2016р. 
   
Оптовий товарооборот – усього 
(без ПДВ і акцизу), млн.грн 18901,3 14736,6 

у тому числі  

продовольчі товари 2955,1 2668,7 

непродовольчі товари 15946,2 12067,9 

Питома вага в оптовому товарообороті, % 100,0 100,0 

у тому числі  

продовольчі товари 15,6 18,1 

непродовольчі товари 84,4 81,9 

Питома вага продажу товарів,  
що вироблені на території України, % 54,8 64,8 

продовольчі товари 88,8 94,5 

непродовольчі товари 48,6 58,2 
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СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Індекси сільськогосподарської продукції 
у січні–листопаді 2017 року 

 
(відсотків) 

Довідково:  

 

Січень– 
листопад 

2017р.  
до січня–
листопада 

2016р. 

січень– 
жовтень  
2017р.  

до січня– 
жовтня  
2016р. 

січень– 
листопад  

2016р.  
до січня– 
листопада  

2015р. 
  

Продукція сільського господарства1 

Господарства усіх категорій 82,0 88,5 96,6 

у тому числі  

сільськогосподарські підприємства 76,6 85,9 96,2 

господарства населення 92,7 92,6 97,4 

Продукція рослинництва 

Господарства усіх категорій 78,2 86,2 95,2 

у тому числі  

сільськогосподарські підприємства 72,4 83,3 94,5 

господарства населення 90,9 90,9 96,6 

Продукція тваринництва 

Господарства усіх категорій 96,3 96,6 101,7 

у тому числі  

сільськогосподарські підприємства 95,0 95,3 103,2 

господарства населення 98,3 98,5 99,7 
______________ 
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, по-
чинаючи з січня–червня – на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва. 
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Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм 
за категоріями господарств на 1 грудня 2017 року 

 
(га) 

 2017р. У % до  
1 грудня 2016р. 

   
Господарства усіх категорій 

Культури озимі на зерно та зелений 
корм – усього 253675 95,5 

у тому числі   

культури зернові та зернобобові на 
зерно 235590 93,4 

з них   

пшениця 223620 93,0 

жито 4319 ...1 

ячмінь 7047 101,6 

ріпак на зерно 12485 125,8 

Сільськогосподарські підприємства 

Культури озимі на зерно та зелений 
корм – усього 201608 94,3 

у тому числі   

культури зернові та зернобобові на 
зерно 183700 91,6 

з них   

пшениця 174273 91,1 

жито 2814 ...1 

ячмінь 6009 101,8 

ріпак на зерно 12308 126,2 
______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм 
у сільськогосподарських підприємствах за містами та районами  

на 1 грудня 2017 року 
 

Культури озимі на зерно та зелений корм 
усього з них на зерно 

культури зернові ріпак 

 

га 
у % до  

1 грудня 
2016р. га 

у % до  
1 грудня  
2016р. 

га 
у % до  

1 грудня 
2016р. 

 
Полтавська область 201608 94,3 183700 91,6 12308 126,2

м.Полтава ...1 ...1 ...1 ...1 – –
м.Гадяч ...1 ...1 ...1 ...1 – –
м.Горішні Плавні ...1 ...1 ...1 ...1 – –
м.Кременчук – – – – – –
м.Лубни – – – – – –
м.Миргород – – – – – –

райони 
Великобагачанський 5070 123,4 4864 ...1 ...1 –
Гадяцький 10525 86,0 9063 75,3 ...1 –
Глобинський 11288 85,6 10638 82,3 275 116,1
Гребінківський 5297 112,7 4493 104,9 ...1 ...1

Диканський 5024 69,5 4865 69,2 ...1 ...1

Зіньківський 12195 101,7 10641 93,1 982 –
Карлівський 5975 76,7 ...1 ...1 – –
Кобеляцький 13205 96,5 9768 94,0 3202 105,8
Козельщинський 9514 131,2 ...1 ...1 – –
Котелевський 5230 104,4 4576 100,2 500 198,4
Кременчуцький 6593 91,2 5931 89,6 ...1 ...1

Лохвицький 4647 82,6 4176 94,6 ...1 ...1

Лубенський 11810 113,5 11455 112,0 355 200,4
Машівський 6650 100,2 6589 100,2 ...1 ...1

Миргородський 6910 75,6 6081 76,5 ...1 ...1

Новосанжарський 6371 55,3 ...1 55,0 ...1 ...1

Оржицький 11432 111,5 9954 107,7 ...1 ...1

Пирятинський 4787 46,1 4457 43,8 330 152,8
Полтавський 6709 99,7 6147 98,3 ...1 ...1

Решетилівський 8500 106,0 7727 102,7 722 157,2
Семенівський 9238 64,6 9030 63,9 ...1 ...1

Хорольський 10236 96,0 9168 90,7 ...1 ...1

Чорнухинський 6222 359,7 ...1 361,9 – –
Чутівський 5995 105,2 ...1 112,2 ...1 ...1

Шишацький 11078 154,1 9187 142,9 ...1 ...1
______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Виробництво основних видів продукції тваринництва,  

кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 
у січні–листопаді 2017 року 

 

 Січень–листопад 
2017р. 

У % до 
січня–листопада 

2016р. 
   

Господарства усіх категорій 

Виробництво продукції тваринництва  

м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарсь-
ких тварин у живій масі), тис.т  88,2 90,4

молоко, тис.т 733,6 99,5

яйця, млн.шт 684,1 103,1

Кількість сільськогосподарських тварин 
(на 1 грудня), тис.голів 

велика рогата худоба 263,0 97,0

у т.ч. корови 123,7 96,4

свині 344,2 82,8

вівці та кози 59,5 100,0

птиця свійська 5854,7 104,4

Сільськогосподарські підприємства 

Виробництво продукції тваринництва  

м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарсь-
ких тварин у живій масі), тис.т  60,9 88,4

молоко, тис.т 390,6 98,9

яйця, млн.шт 490,4 106,5

Кількість сільськогосподарських тварин 
(на 1 грудня), тис.голів 

велика рогата худоба 148,7 95,7

у т.ч. корови 61,6 94,6

свині 232,3 78,1

вівці та кози 7,6 83,5

птиця свійська 2698,5 111,8
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Виробництво основних видів продукції тваринництва 
у сільськогосподарських підприємствах1 за містами та районами 

у січні–листопаді 2017 року 

 
М’ясо (реалізація  

на забій сільськогос-
подарських тварин у 

живій масі) 

Молоко Яйця 

 

т 

у % до  
січня–

листопада 
2016р.2 

т 

у % до  
січня–

листопада 
2016р.2 

тис.шт 

у % до  
січня–

листопада 
2016р.2 

 
Полтавська область  60835 88,7 389485 98,8 490329,1 106,5

м.Полтава ...3 ...3 – – – –
м.Гадяч ...3 ...3 ...3 ...3 – –
м.Горішні Плавні – – – – – –
м.Кременчук – – – – – –
м.Лубни ...3 ...3 – – ...3 ...3
м.Миргород ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3

райони   
Великобагачанський 1250 84,0 15306 105,2 269,1 113,8
Гадяцький 1805 72,6 39737 97,2 ...3 ...3
Глобинський 26133 100,4 20798 105,3 – –
Гребінківський 1035 103,7 11070 109,1 – –
Диканський 1201 106,3 12309 99,8 ...3 ...3
Зіньківський 870 83,3 23605 103,2 322,4 138,6
Карлівський 1611 108,2 13504 112,4 ...3 ...3
Кобеляцький 1698 18,2 6175 102,5 – –
Козельщинський 317 127,4 4520 113,4 – –
Котелевський 2549 105,4 31881 92,2 ...3 ...3
Кременчуцький 337 96,8 4523 104,3 ...3 ...3
Лохвицький 1310 134,8 10592 113,9 ...3 ...3
Лубенський 2195 74,8 10223 101,0 ...3 –
Машівський 196 427,2 1131 95,0 ...3 ...3
Миргородський 1610 136,6 18939 99,2 394,7 113,9
Новосанжарський 33 94,5 1493 109,8 – –
Оржицький 3020 107,3 31906 103,0 – –
Пирятинський 325 81,4 6868 117,2 – –
Полтавський 1814 96,1 12922 88,1 ...3 ...3
Решетилівський 186 22,9 3236 38,4 ...3 ...3
Семенівський 6476 119,6 5739 70,8 ...3 ...3
Хорольський 1632 114,1 35511 94,4 – –
Чорнухинський 271 80,8 4602 101,4 ...3 ...3
Чутівський ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 –
Шишацький 2888 104,0 59582 104,6 ...3 ...3

______________ 
1 У цій та наступній таблицях (стор. 34) крім малих сільськогосподарських підприємств. 
2 Розраховано як відношення показників у ц, шт. 
3 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Кількість сільськогосподарських тварин 
у сільськогосподарських підприємствах1 за містами та районами 

на 1 грудня 2017 року 

 
Велика рогата худоба 

усього у т.ч. корови Свині Птиця свійська 

 
голів 

у % до  
1 грудня 
2016р. 

голів 
у % до  
1 грудня 
2016р. 

голів 
у % до  
1 грудня 
2016р. 

тис.  
голів 

у % до  
1 грудня 
2016р.2 

  
Полтавська область 132138 85,3 53747 82,8 230893 79,0 2692,5 111,8

м.Полтава – – – – ...3 ...3 – –
м.Гадяч ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 – –
м.Горішні Плавні – – – – – – – –
м.Кременчук – – – – – – – –
м.Лубни – – – – – – ...3 ...3

м.Миргород ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3

райони  
Великобагачанський 6985 97,2 2351 101,6 5932 95,5 6,3 90,0
Гадяцький 6110 35,6 2161 27,9 2608 99,8 ...3 ...3

Глобинський 6901 92,9 3287 94,4 123816 94,9 ...3 ...3

Гребінківський 3748 100,8 1652 100,7 ...3 ...3 – –
Диканський 3904 89,7 1752 89,5 4148 91,6 ...3 ...3

Зіньківський 8059 87,2 2889 80,7 1118 50,3 17,2 97,2
Карлівський 3732 86,0 1490 86,8 8511 292,4 ...3 ...3

Кобеляцький 3951 165,9 1352 104,6 493 1,4 – –
Козельщинський 1560 96,9 894 90,3 2035 100,2 – –
Котелевський 13280 99,7 4376 93,4 7748 90,5 ...3 ...3

Кременчуцький 1853 100,7 711 112,5 11738 108,3 ...3 ...3

Лохвицький 3951 66,7 1656 80,6 3027 114,9 ...3 ...3

Лубенський 2877 71,7 1455 71,3 18513 96,4 ...3 –
Машівський 766 92,0 300 76,9 ...3 ...3 ...3 ...3

Миргородський 7590 92,7 3046 91,8 7264 78,9 13,8 84,4
Новосанжарський 514 113,7 250 101,6 ...3 ...3 – –
Оржицький 10343 90,8 4583 93,8 7554 51,9 – –
Пирятинський 2491 105,8 1140 107,8 1372 80,8 – –
Полтавський 5484 89,1 1993 87,2 9326 115,0 ...3 ...3

Решетилівський 2223 92,4 860 109,1 ...3 ...3 ...3 ...3

Семенівський 2082 83,7 927 71,1 ...3 ...3 ...3 ...3

Хорольський 12649 93,9 5782 91,2 3302 88,7 ...3 ...3

Чорнухинський ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3 ...3

Чутівський ...3 ...3 ...3 ...3 – – ...3 –
Шишацький 18582 84,3 7785 88,0 ...3 ...3 – –

______________ 
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 33. 
2 Розраховано як відношення показників у головах. 
3 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику  
за містами та районами1 

на 1 грудня 2017 року 
 

Культури зернові та  
зернобобові Соняшник 

 
т 

у % до  
1 грудня  
2016р. 

т 
у % до  

1 грудня  
2016р. 

   
Полтавська область 2746798,4 86,1 482247,0 85,9

м.Полтава 37178,3 76,0 14499,5 76,0
м.Гадяч 174520,2 114,1 17599,2 56,7
м.Горішні Плавні – – – –
м.Кременчук 55749,2 69,1 ...2 ...2

м.Лубни ...2 ...2 – –
м.Миргород 103436,7 65,2 24369,4 298,7

райони 
Великобагачанський 108405,6 92,1 64090,3 93,1
Гадяцький 9913,5 90,6 2429,8 72,8
Глобинський 149328,4 67,0 26399,9 95,1
Гребінківський 132341,0 95,6 7255,2 40,5
Диканський 41681,6 89,0 9193,4 97,8
Зіньківський 36211,2 114,0 16998,3 106,5
Карлівський 93725,7 83,4 27593,0 85,9
Кобеляцький 36106,6 57,1 9856,5 45,8
Козельщинський 130660,2 58,6 7637,1 23,8
Котелевський 44739,9 99,9 3633,7 46,7
Кременчуцький 15434,2 72,1 3492,7 93,1
Лохвицький 600166,2 208,9 27291,9 104,0
Лубенський 48007,9 69,1 8926,9 103,0
Машівський 54433,4 56,8 15574,7 87,1
Миргородський 89534,0 94,3 5277,5 108,7
Новосанжарський 138781,0 60,4 39915,7 94,9
Оржицький 62555,0 71,8 16805,9 137,4
Пирятинський 72877,8 87,9 8590,0 83,1
Полтавський 64033,3 63,3 25700,8 62,8
Решетилівський 106407,5 64,3 24193,9 173,6
Семенівський 73803,0 84,8 8339,9 80,3
Хорольський 66789,7 57,4 18064,4 125,8
Чорнухинський ...2 ...2 ...2 ...2

Чутівський 116011,1 68,9 23310,4 70,3
Шишацький 80843,0 64,7 24294,0 90,0

______________ 
1 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися збері-
ганням і переробкою культур зернових і зернобобових та соняшнику. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Запаси палива1 
на 1 грудня 2017 року 

 
Приріст, зниження (–) 
на 1 грудня 2017р. до 

 На 
1 грудня  
2017р.2 1 листопада 

2017р., у % 
1 грудня  

2016р., у % 
 
Вугілля кам’яне, тис.т 5,0 –1,2 –45,7
Вугілля буре, тис.т – – –
Нафта сира, включаючи  
газовий конденсат, тис.т 21,3 5,3 20,1
Бензин моторний, тис.т 4,5 –6,0 –8,7
Газойлі (паливо дизельне), тис.т 11,6 3,7 24,8
Пропан і бутан скраплені, тис.т 0,7 1,9 ...
Мазути топкові важкі, тис.т 4,9 –13,3 –3,5
______________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 
2 За даними вибіркового методу обстеження. 
 
 

Використання палива1 

за листопад 2017 року 

 
Приріст, зниження (–) 

за листопад 2017р. 
 За 

листопад  
2017р.2 до жовтня 

2017р., у % 
до листопада 
2016р., у % 

 
Вугілля кам’яне, тис.т 1,6 –23,9 –61,8
Вугілля буре, тис.т – – –
Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т 5,8 21,5 10,4
Газ природний, млн.м3 346,9 61,1 25,2
Бензин моторний3, тис.т 2,8 –9,5 –6,8
Газойлі (паливо дизельне)3, тис.т 27,5 –21,9 –4,3
Пропан і бутан скраплені3, тис.т 0,7 –9,5 ...
Мазути топкові важкі, тис.т 15,5 65,4 –16,9
______________ 
1 Дані можуть бути уточнені. 
2 За даними вибіркового методу обстеження. 
3 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС. 
 
Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 4,4 тис.т, газойлів (палива ди-
зельного) – 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,9 тис.т. 
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ПРОМИСЛОВIСТЬ 
 

Індекси промислової продукції  
за основними видами діяльності 

у січні–листопаді 2017 року 
 

(відсотків) 

 

Листопад 
2017р.  

до жовтня 
2017р. 

Листопад 2017р. 
до листопада 

2016р. 

Січень–листопад  
2017р. до 

січня–листопада 
2016р. 

  
Промисловість 95,6 99,2 99,5

Добувна та переробна  
промисловість 94,7 99,7 99,6

Добувна промисловість і  
розроблення кар’єрів 100,8 103,5 96,8
Переробна промисловість  87,5 94,9 104,6

з неї 
виробництво харчових продуктів,  
напоїв і тютюнових виробів 80,9 82,5 88,9
текстильне виробництво,  
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 124,2 90,8 85,3
виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та поліграфі-
чна діяльність 110,8 95,8 85,9
виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення ... ... ...
виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції ... ... ...
виробництво основних  
фармацевтичних продуктів і  
фармацевтичних препаратів ...1 ...1 ...1

виробництво гумових і  
пластмасових виробів, іншої  
неметалевої мінеральної продукції 95,0 97,4 100,8
металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання 110,9 87,9 113,4
машинобудування, крім ремонту і  
монтажу машин і устатковання 95,4 136,3 145,4

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 141,0 84,6 96,7

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 



38 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами  
діяльності у січні–жовтні 2017 року 

 
Обсяг реалізованої промислової  

продукції (товарів, послуг)  
без ПДВ та акцизу 

 

тис.грн у % до всієї реалі-
зованої продукції 

  
Промисловість  128236551,1 100,0

Добувна та переробна промисловість 118401443,6 92,3

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 58979809,4 46,0

Переробна промисловість 59421634,2 46,3

з неї  

виробництво харчових продуктів, напоїв  
і тютюнових виробів 23360239,4 18,2

текстильне виробництво, виробництво  
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  
матеріалів 451044,1 0,4

виготовлення виробів з деревини, виробни-
цтво паперу та поліграфічна діяльність 985419,0 0,8

виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення 22076413,2 17,2

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 1779847,9 1,4

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 193600,2 0,1

виробництво гумових і пластмасових  
виробів, іншої неметалевої мінеральної  
продукції  1174234,6 0,9

металургійне виробництво, виробництво  
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 1028914,3 0,8

машинобудування, крім ремонту і  
монтажу машин і устатковання 7760329,6 6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та  
кондиційованого повітря 9364558,8 7,3

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 470548,7 0,4

______________ 
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (за 
однорідними продуктами). 
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Обсяг реалізованої промислової продукції  
по містах та районах  

у січні–жовтні 2017 року 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 
тис.грн 

у % до всієї  
реалізованої  

продукції 
  
Полтавська область 128236551,1 100,0 

м.Полтава 40661448,7 31,7 
м.Гадяч 1539854,5 1,2 
м.Горішні Плавні 22250371,5 17,4 
м.Кременчук 36692141,8 28,6 
м.Лубни 1876016,6 1,5 
м.Миргород 765477,3 0,6 

райони  
Великобагачанський 641175,9 0,5 
Гадяцький 71595,3 0,1 
Глобинський 4465332,6 3,5 
Гребінківський – – 
Диканський 1690605,1 1,3 
Зіньківський 243790,6 0,2 
Карлівський 534961,1 0,4 
Кобеляцький 612327,7 0,5 
Козельщинський ...1 ...1 
Котелевський 59843,3 0,0 
Кременчуцький 311103,3 0,2 
Лохвицький 1908083,7 1,5 
Лубенський ...1 ...1 
Машівський 1234827,9 1,0 
Миргородський – – 
Новосанжарський 40973,3 0,0 
Оржицький 330612,4 0,3 
Пирятинський 1288623,0 1,0 
Полтавський 412785,5 0,3 
Решетилівський 101265,5 0,1 
Семенівський ...1 ...1 
Хорольський 876128,7 0,7 
Чорнухинський – – 
Чутівський 171993,0 0,1 
Шишацький 9385362,6 7,3 

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
 
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено 
на підставі ф.№ 1-ПЕ (місячна). 
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Виробництво основних видів промислової продукції та її залишки 
на складах підприємств-виробників у січні–листопаді 2017 року1 

 

 

Вироблено за  
січень–

листопад  
2017р. 

Січень–листопад 
2017р. до січня–

листопада  2016р., 
у % 

Залишки готової 
продукції на  

1 грудня 2017р. 

 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Нафта сира, у тому числі  
нафта, одержана з мінералів  
бітумінозних, тис.т 143,3 83,0 ...2

Газовий конденсат природний, 
одержаний з родовищ газу  
природного, тис.т 384,4 101,1 ...2

Газ природний скраплений або в 
газоподібному стані, млн.м3 8059,1 104,2 х
Камінь дроблений (щебінь), який 
використовується як наповнювач 
бетону, для дорожнього покриття 
та подібних цілей (крім гальки, 
гравію та кремнію), тис.т 6405,3 118,7 2336,2

Переробна промисловість 
М’ясо великої рогатої худоби  
свіже чи охолоджене, т 3978 95,4 48
М’ясо свиней свіже чи  
охолоджене, т 39549 82,6 133
М’ясо свиней у відрубах, солене, 
сушене чи копчене (бекон і  
шинка), т 3117 111,1 ...2

Вироби ковбасні, т 32856 107,5 ...2

Олія соняшникова нерафінована 
та її фракції (крім хімічно  
модифікованих), т 241314 117,8 813
Молоко рідке оброблене  
(пастеризоване, стерилізоване,  
гомогенізоване, топлене,  
пептизоване), т 34615 91,5 14
Масло вершкове, т  12616 77,7 822
Сир свіжий неферментований  
(недозрілий і невитриманий;  
уключаючи сир із молочної  
сироватки та кисломолочний сир), т 9222 100,6 279
Сири сичужні та плавлені, т 12416 101,1 488
Йогурт та інші ферментовані чи 
сквашені молоко та вершки, т 28213 81,6 151
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Продовження 

 

Вироблено за  
січень–

листопад  
2017р. 

Січень–листопад 
2017р. до січня–

листопада  2016р., 
у % 

Залишки готової 
продукції на  

1 грудня 2017р. 

    
Борошно, т 50204 62,8 2016
Крупи, т 12336 94,7 65
Хліб та вироби хлібобулочні,  
нетривалого зберігання, т 29133 91,2 ...2

Печиво солодке і вафлі, т 27770 109,1 1100
Цукор білий кристалічний  
буряковий, т 219353 90,0 125523
Шоколад та готові харчові  
продукти, що містять какао (крім 
какао-порошку підсолодженого), у 
пакованнях масою менше 2 кг, т 17415 122,4 952
Вироби кондитерські цукрові  
(у т.ч. шоколад білий), що не  
містять какао, т 63042 104,5 308
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 587 9,2 ...2

Продукти молоковмісні, інші, т 24607 75,7 388
Корми готові для тварин, що 
утримують на фермах, крім  
борошна та гранул із люцерни, т 405608 99,6 362
Води натуральні мінеральні  
газовані, тис.дал 12071,1 104,2 289,4
Напої безалкогольні, тис.дал 2258,9 122,1 ...2

    
Білизна постільна, тис.шт 102,9 43,7 1,2
Костюми, комплекти, піджаки, 
блейзери, сукні, спідниці,  
спідниці-брюки, брюки,  
комбінезони та напівкомбінезони, 
бриджі та шорти, трикотажні  
машинного або ручного в’язання, 
жіночі та дівчачі, тис.шт 234,5 198,2 ...2

Жакети та блейзери (крім трико-
тажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 27,6 60,9 –
Сукні (крім трикотажних), жіночі 
та дівчачі, тис.шт 255,1 98,2 ...2
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Продовження

 

Вироблено за  
січень–

листопад  
2017р. 

Січень–листопад 
2017р. до січня–

листопада  2016р., 
у % 

Залишки готової 
продукції на  

1 грудня 2017р. 

 
Спідниці та спідниці-брюки (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 83,9 57,0 ...2

Брюки та бриджі вовняні або з  
волосу тварин тонкого, з тканини 
з волокон синтетичних або  
штучних (крім трикотажних,  
виробничих та професійних),  
жіночі та дівчачі, тис.шт 38,9 157,5 ...2

Трикотаж спідній, тис.шт 2072,3 92,2 157,4

Блузки, сорочки та батники  
(крім трикотажних), жіночі та  
дівчачі, тис.шт 74,0 95,1 ...2

Панчішно-шкарпеткові  
вироби інші (уключаючи 
шкарпетки), тис. пар 16070,7 125,9 456,7

Светри, пуловери, кардигани,  
жилети та вироби подібні,  
трикотажні та в’язані, тис.шт 11,2 45,3 5,2

    

Деревина уздовж розпиляна чи 
розколота, розділена на частини 
чи лущена, завтовшки більше  
6 мм; шпали з деревини для  
залізничних чи трамвайних  
колій, непросочені, тис.м3 32,3 90,7 0,9

Вікна та їх рами, двері балконні  
та їх рами, двері та їх коробки та 
пороги, з деревини, м2 3866 257,7 ...2

Паливні брикети та гранули з  
деревини та іншої природної  
сировини, т 92699 143,3 ...2

Журнали реєстраційні, книги  
бухгалтерські, швидкозшивачі 
(папки), формуляри і бланки,  
вироби канцелярські інші, з  
паперу чи картону, т 433 77,6 –

Газети, журнали та видання  
періодичні, які виходять менше 
чотирьох разів на тиждень,  
віддруковані, т 313 76,9 –
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Продовження

 

Вироблено за  
січень–

листопад  
2017р. 

Січень–листопад 
2017р. до січня–

листопада  2016р., 
у % 

Залишки готової 
продукції на  

1 грудня 2017р. 

    
Бутлі, пляшки, флакони,  
фляги та вироби подібні, з  
пластмас, тис.шт 273431,9 108,2 –

Вікна та їх рами, двері та їх  
коробки і пороги, з пластмас, 
тис.шт 33,8 89,4 –

Цегла невогнетривка  
керамічна будівельна (крім  
виробів з борошна кам’яного  
кремнеземистого чи ґрунтів  
діатомітових), тис.м3 80,7 103,1 8,9

Блоки та цегла з цементу,  
бетону або каменю штучного  
для будівництва, тис.т 14,9 165,6 5,3

Елементи конструкцій збірні  
для будівництва з цементу,  
бетону або каменю штучного, 
тис.т 121,8 79,5 18,4

Розчини бетонні, готові для  
використання, тис.т 226,9 91,8 х

Суміші асфальтові для  
дорожнього покриття, тис.т 145,5 86,9 –

 

Сталь без напівфабрикатів,  
отриманих безперервним  
литтям, т 28823 274,2 –

Конструкції збірні будівельні з 
чавуну чи сталі, т 2626 100,3 –

Конструкції інші та їх частини, 
плити, прутки, кутики, профілі та 
вироби подібні, з металів чорних 
або алюмінію, т 53703 121,9 593

Резервуари, цистерни, баки та  
контейнери подібні (крім  
призначених для стисненого  
чи скрапленого газу), з металів 
чорних або алюмінію, місткістю 
більше 300 л, не оснащені  
механічним чи тепловим  
устаткованням, т 3247 535,8 ...2



44 

Продовження

 

Вироблено за  
січень–

листопад  
2017р. 

Січень–листопад 
2017р. до січня–

листопада  2016р., 
у % 

Залишки готової 
продукції на  

1 грудня 2017р. 

 
Вироби столові, кухонні,  
побутові та їх частини, з металів 
чорних, міді або алюмінію, т 849 120,3 43
 

Помпи відцентрові, інші для  
перекачування рідин; помпи  
інші, шт 3091 62,1 ...2

Вантажопідіймачі та конвеєри 
пневматичні та іншої безперервної 
дії, для товарів і матеріалів, шт 1107 164,5 44

Вентилятори, крім вентиляторів 
настільних, підлогових, настінних, 
віконних, стельових, дахових, шт 5287 105,0 ...2

Машини й апарати фільтрувальні 
або очищувальні для рідин, шт 215 85,3 ...2

Машини для оброблення та  
перероблення молока  
(уключаючи гомогенізатори, 
опромінювачі, машини та  
механізми для виготовлення  
вершкового масла, сироробні  
машини), шт 46 95,8 –

Причепи та напівпричепи інші  
для перевезення вантажів, шт 11076 97,1 1285
 

Меблі для офісів і підприємств 
торгівлі, шт 13950 77,1 ...2

Меблі для спалень, їдалень і  
віталень дерев’яні, шт 1989 234,8 ...2
______________ 
1 У таблиці інформація сформована на підставі даних місячної звітності. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22.  
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БУДІВНИЦТВО 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами 
будівельної продукції за січень–листопад 2017 року 

 
Виконано будівельних робіт 

 тис.грн у % до 
загального обсягу 

у % до 
січня–листопада 

2016р. 
 
Будівництво 4917936 100,0 120,4

Будівлі 1259125 25,6 127,0

житлові 378049 7,7 105,0

нежитлові 881076 17,9 140,5

Інженерні споруди 3658811 74,4 118,3
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Обсяги виконаних будівельних робіт  
по містах та районах за січень–листопад 2017 року 

 
Виконано будівельних робіт  

тис.грн у % до загального  
обсягу 

   
Полтавська область 4917936 100,0

м.Полтава 3673922 74,7
м.Гадяч 33680 0,7
м.Горішні Плавні 224976 4,6
м.Кременчук 670194 13,6
м.Лубни 38161 0,8
м.Миргород 41639 0,9

райони 
Великобагачанський ...1 ...1

Гадяцький ...1 ...1

Глобинський 15654 0,3
Гребінківський ...1 ...1

Диканський 4994 0,1
Зіньківський ...1 ...1

Карлівський 9271 0,2
Кобеляцький 7775 0,2
Козельщинський – –
Котелевський 17015 0,3
Кременчуцький ...1 ...1

Лохвицький – –
Лубенський ...1 ...1

Машівський – –
Миргородський ...1 ...1

Новосанжарський ...1 ...1

Оржицький – –
Пирятинський ...1 ...1

Полтавський 127304 2,6
Решетилівський ...1 ...1

Семенівський – –
Хорольський ...1 ...1

Чорнухинський ...1 ...1

Чутівський – –
Шишацький – –

 

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК 
 

Вантажні перевезення  
у січні–листопаді 2017 року 

 
Вантажооборот Перевезено (відправлено)  

вантажів 
 

млн.ткм 
у % до  

січня–листопада 
2016р. 

тис.т 
у % до  

січня–листопада 
2016р. 

 
Транспорт 6415,6 100,9 23780,6 106,4

залізничний1 5626,4 ...2 20777,5 ...2

автомобільний 784,3 115,3 2958,0 111,6
водний ...2 ...2 ...2 ...2

авіаційний ...2 – ...2 –
______________ 
1 За даними ПАТ “Укрзалізниця”. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 

 
 
 

Пасажирські перевезення  
у січні–листопаді 2017 року 

 
Пасажирооборот Перевезено (відправлено)  

пасажирів 
 

млн.пас.км 
у % до  

січня–листопада 
2016р. 

тис. 
у % до  

січня–листопада 
2016р. 

 
Транспорт 2334,4 101,6 92032,8 95,7

залізничний1 1124,5 100,3 4554,1 96,1
автомобільний 961,2 103,0 41641,1 89,4
водний – – – –
авіаційний – – – –
тролейбусний 248,7 102,2 45837,6 102,1

______________ 
1 За даними ПАТ “Укрзалізниця”. 
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Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
по містах та районах у січні–листопаді 2017 року1 

 
Вантажооборот  Перевезено вантажів 

 

млн.ткм 

у % до  
січня–

листопада 
2016р. 

тис.т 

у % до  
січня–

листопада 
2016р. 

     
Полтавська область 784,3 115,3 2958,0 111,6

м.Полтава 222,0 107,3 905,6 98,6
м.Гадяч ...2 ...2 ...2 ...2

м.Горішні Плавні  17,0 98,6 38,7 105,2
м.Кременчук 228,9 124,6 477,2 132,4
м.Лубни ...2 ...2 ...2 ...2

м.Миргород ...2 ...2 ...2 ...2

райони  
Великобагачанський ...2 ...2 ...2 ...2

Гадяцький – – – –
Глобинський ...2 ...2 ...2 ...2

Гребінківський – – – –
Диканський – – – –
Зіньківський ...2 ...2 ...2 ...2

Карлівський – – – –
Кобеляцький ...2 ...2 ...2 ...2

Козельщинський – – – –
Котелевський 4,5 243,0 14,5 290,4
Кременчуцький ...2 ...2 ...2 ...2

Лохвицький ...2 ...2 ...2 ...2

Лубенський ...2 ...2 ...2 ...2

Машівський  ...2 ...2 ...2 ...2

Миргородський – – – –
Новосанжарський – – – –
Оржицький ...2 ...2 ...2 ...2

Пирятинський ...2 ...2 ...2 ...2

Полтавський 28,9 122,9 56,9 103,2
Решетилівський ...2 ...2 ...2 ...2

Семенівський ...2 ...2 ...2 ...2

Хорольський – – – –
Чорнухинський – – – –
Чутівський – – – –
Шишацький ...2 ...2 ...2 ...2

______________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень по містах та районах, виконаних 
фізичними особами-підприємцями. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 
по містах та районах у січні–листопаді 2017 року 

 
Пасажирооборот  Перевезено пасажирів 

 

млн.пас.км 

у % до  
січня–

листопада 
2016р. 

тис. 

у % до  
січня–

листопада 
2016р. 

 
Полтавська область 961,2 103,0 41641,1 89,4

м.Полтава 193,8 77,5 8200,7 55,7
м.Гадяч ...1 ...1 ...1 ...1

м.Горішні Плавні  23,0 89,3 ...1 ...1

м.Кременчук 375,2 147,5 19062,0 122,0
м.Лубни 61,6 99,0 3113,7 88,5
м.Миргород 19,5 56,5 1148,5 48,5

райони 
Великобагачанський 5,2 94,2 183,1 97,4
Гадяцький 3,4 102,5 83,7 102,2
Глобинський 28,2 89,0 489,3 99,2
Гребінківський ...1 ...1 ...1 ...1

Диканський ...1 ...1 ...1 ...1

Зіньківський ...1 ...1 ...1 ...1

Карлівський 16,9 93,1 583,3 88,2
Кобеляцький ...1 ...1 ...1 ...1

Козельщинський ...1 ...1 ...1 ...1

Котелевський 9,2 69,2 148,8 56,2
Кременчуцький 34,4 114,8 1261,5 120,0
Лохвицький 11,1 68,5 286,3 70,1
Лубенський 29,1 100,8 1042,3 104,0
Машівський ...1 ...1 ...1 ...1

Миргородський 3,4 37,8 141,4 41,9
Новосанжарський ...1 ...1 ...1 ...1

Оржицький ...1 ...1 ...1 ...1

Пирятинський 3,9 105,9 136,6 93,3
Полтавський 39,0 116,8 1211,7 120,5
Решетилівський 10,8 76,1 248,1 76,7
Семенівський 10,8 98,1 189,8 98,3
Хорольський 13,6 140,9 701,1 145,2
Чорнухинський – – – –
Чутівський ...1 – ...1 –
Шишацький – – – –

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі  
товарами області за січень–жовтень 2017 року 

 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

Сальдо 

  
Усього 1514092,7 131,9 950248,8 135,5 563843,9

у тому числі  
Австрія 225534,2 170,1 9826,0 142,3 215708,2
Азербайджан 29429,6 86,3 301206,2 ...1 –271776,6
Аргентина ...1 ...1 ...1 ...1 –1599,8
Бангладеш 7434,1 ...1 ...1 ...1 ...1

Бельґія 9088,9 129,2 9189,5 99,5 –100,6
Білорусь 38120,9 128,9 90519,4 151,8 –52398,5
Болгарія 620,8 268,2 1452,1 259,9 –831,3
Бразілія – – 3356,2 ...1 –3356,2
Велика Британія 2248,7 51,0 3585,1 93,4 –1336,4
В’єтнам 9415,3 ...1 ...1 ...1 ...1

Вірменія 9743,5 126,6 – – 9743,5
Греція ...1 ...1 ...1 ...1 10299,8
Грузія 17206,3 65,7 ...1 ...1 ...1

Естонія 4670,3 1410,5 840,7 182,2 3829,6
Єгипет 31897,8 87,8 ...1 ...1 ...1

Ізраїль 9588,3 104,2 ...1 ...1 ...1

Індія 14711,2 98,6 14266,5 69,7 444,7
Індонезія ...1 ...1 1826,9 182,9 ...1

Ірак ...1 ...1 – – ...1

Іран, Ісламська Республіка 35171,1 160,5 36562,1 ...1 –1391,0
Іспанія 14909,2 48,6 4641,0 83,4 10268,2
Італія 36179,3 192,1 16249,4 85,5 19929,9
Казахстан 21816,0 171,4 ...1 ...1 ...1

Канада ...1 ...1 4538,6 128,9 ...1

Кенія 2670,0 ...1 – – 2670,0
Китай 73750,5 71,9 61448,6 151,0 12301,9
Кіпр 7629,9 88,2 – – 7629,9
Корея, Республіка 63183,7 192,9 758,5 65,9 62425,2
Латвія 4301,6 193,1 ...1 ...1 ...1

Литва 20529,0 774,2 21249,4 252,3 –720,4
Ліван 10398,3 138,5 – – 10398,3
Лівія ...1 ...1 – – ...1
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Продовження
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

Сальдо 

  
Мавританія ...1 ...1 – – ...1

Малаві – – ...1 ...1 ...1

Малайзія 6728,3 ...1 1443,3 77,5 5285,0
Мальта ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

Марокко 3497,4 279,1 – – 3497,4
Мексика ...1 ...1 ...1 ...1 9157,3
Молдова, Республіка 17570,9 102,7 196,2 ...1 17374,7
М’янма 5826,3 ...1 – – 5826,3
Нігерія ...1 ...1 – – ...1

Нідерланди 58640,8 768,0 7733,9 172,0 50906,9
Німеччина 119986,4 122,4 47708,3 110,4 72278,1
Норвеґія ...1 ...1 1952,9 67,4 ...1

Об’єднані Арабські 
Емірати 7625,5 71,9 ...1 ...1 ...1

Південна Африка 5991,3 ...1 ...1 ...1 ...1

Польща 20677,3 113,0 17368,6 82,2 3308,7
Портуґалія 8051,9 76,5 84,8 ...1 7967,1
Російська Федерація 80637,8 132,3 106829,8 96,9 –26192,0
Румунія 5031,1 35,1 3223,9 339,2 1807,2
Саудівська Аравія ...1 ...1 ...1 ...1 –10100,2
Сербія 24356,0 45,1 ...1 ...1 ...1

Словаччина 25161,7 99,6 3831,1 195,7 21330,6
Словенія ...1 ...1 1459,7 112,0 ...1

США 1209,8 301,7 35796,0 118,2 –34586,2
Туніс 5426,2 ...1 ...1 – ...1

Туреччина 116859,3 265,1 9601,6 141,1 107257,7
Угорщина 65445,8 336,0 6581,9 273,8 58863,9
Фінляндія 1593,0 154,3 9266,3 89,4 –7673,3
Франція 1000,5 27,0 21982,6 85,5 –20982,1
Чехія 53493,4 132,6 7896,6 140,1 45596,8
Швейцарія 6079,2 568,5 4812,6 42,2 1266,6
Швеція 217,8 36,3 11682,2 103,5 –11464,4
Шрі-Ланка 8738,8 ...1 ...1 ...1 ...1

Японія 76897,7 ...1 8129,5 74,0 68768,2
______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Товарна структура зовнішньої торгівлі області 
за січень–жовтень 2017 року 

 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД тис.дол. 

США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

       
Усього 1514092,7 131,9 100,0 950248,8 135,5 100,0
 

І. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 29454,5 214,5 1,9 8700,6 73,3 0,9
01 живі тварини ...1 – ...1 ...1 ...1 ...1

02 м’ясо та їстівні 
субпродукти ...1 ...1 ...1 – – –
03 риба і ракоподібні – – – ...1 ...1 ...1

04 молоко та молочні  
продукти, яйця птиці;  
натуральний мед 25276,4 212,8 1,7 ...1 ...1 ...1

05 інші продукти  
тваринного походження 812,9 ...1 0,0 ...1 ...1 ...1

 
ІІ. Продукти рослинного 
походження 262960,0 149,0 17,4 7198,6 106,4 0,8
06 живі дерева та інші  
рослини – – – ...1 ...1 ...1

07 овочі ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

08 їстівні плоди та горіхи ...1 ...1 ...1 1046,7 89,8 0,1
09 кава, чай ...1 ...1 ...1 67,3 ...1 0,0
10 зернові культури 200414,8 124,9 13,2 ...1 ...1 ...1

11 продукція  
борошномельно-круп’яної  
промисловості 1026,5 77,1 0,1 ...1 ...1 ...1

12 насіння і плоди  
олійних рослин 55398,1 504,8 3,7 1624,0 ...1 0,2
13 шелак природний ...1 – ...1 ...1 ...1 ...1

14 рослинні матеріали для 
виготовлення 686,3 63,0 0,1 – – –
 
III. 15 Жири та олії  
тваринного або 
рослинного походження 64990,1 144,8 4,3 2338,4 ...1 0,2
 
ІV. Готові харчові  
продукти 151890,5 107,1 10,0 55575,8 88,6 5,8
16 продукти з м’яса, риби – – – ...1 ...1 ...1
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  Продовження
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД тис.дол. 

США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

 
17 цукор і кондитерські  
вироби з цукру 21767,9 98,9 1,4 ...1 ...1 ...1

18 какао та продукти  
з нього 4736,9 123,7 0,3 ...1 ...1 ...1

19 готові продукти  
із зерна 40421,2 276,0 2,7 ...1 ...1 ...1

20 продукти переробки 
овочів 265,5 85,7 0,0 37,5 ...1 0,0
21 різні харчові продукти ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

22 алкогольні і  
безалкогольні напої та оцет ...1 ...1 ...1 ...1 – ...1

23 залишки і відходи  
харчової промисловості 29805,4 116,8 2,0 2821,9 126,1 0,3
24 тютюн і промислові  
замінники тютюну ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

 
V. Мінеральні продукти 763241,6 138,6 50,4 511858,1 168,2 53,9
25 сіль; сірка; землі та  
каміння ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

26 руди, шлак і зола ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

27 палива мінеральні;  
нафта і продукти її  
перегонки 49818,3 168,9 3,3 508878,1 169,3 53,6
 
VІ. Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості 48073,9 138,9 3,2 96012,4 119,2 10,1
28 продукти неорганічної 
хімії ...1 ...1 ...1 919,5 ...1 0,1
29 органічні хімічні  
сполуки ...1 ...1 ...1 44173,8 114,8 4,6
30 фармацевтична  
продукція 699,9 ...1 0,1 808,3 88,2 0,1
31 добрива 17956,4 ...1 1,2 5367,3 108,8 0,6
32 екстракти дубильні  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

33 ефірні олії 351,7 234,6 0,0 20730,6 182,8 2,2
34 мило, поверхнево-
активні органічні  
речовини ...1 ...1 ...1 11354,1 109,6 1,2
35 білкові речовини ...1 ...1 ...1 1065,6 91,7 0,1
36 порох і вибухові 
речовини – – – ...1 ...1 ...1
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  Продовження
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД тис.дол. 

США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

 
38 різноманітна хімічна 
продукція  499,9 84,1 0,0 10357,5 92,7 1,1
 
VІІ. Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 1059,9 92,5 0,1 14942,6 92,4 1,6
39 пластмаси, полімерні 
матеріали  457,7 202,9 0,0 5691,4 87,7 0,6
40 каучук, гума 602,2 65,5 0,1 9251,2 95,5 1,0
 
VІІІ. Шкури необроблені, 
шкіра вичищена ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

41 шкури ...1 ...1 ...1 – – –
42 вироби із шкіри ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

43 натуральне та штучне 
хутро ...1 – ...1 – – –
 
ІХ. Деревина і вироби  
з деревини 4851,8 81,8 0,3 100,6 ...1 0,0
44 деревина і вироби  
з деревини 4851,8 81,8 0,3 ...1 ...1 ...1

45 корок та вироби з нього – – – ...1 – ...1

46 вироби із соломи – – – ...1 – ...1

 
Х. Маса з деревини або  
інших волокнистих  
целюлозних матеріалів 885,9 68,8 0,1 34921,4 94,3 3,7
48 папір та картон 870,5 92,3 0,1 34838,0 94,2 3,7
49 друкована продукція 15,4 4,5 0,0 83,4 183,4 0,0
 
ХІ. Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 47780,5 124,4 3,2 35793,0 101,0 3,8
50 шовк ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

51 вовна – – – ...1 ...1 ...1

52 бавовна  7,1 ...1 0,0 1812,7 125,1 0,2
53 інші текстильні 
волокна – – – 221,6 ...1 0,0
54 нитки синтетичні або 
штучні ...1 ...1 ...1 5803,0 99,3 0,6
55 синтетичні або штучні 
штапельні волокна ...1 ...1 ...1 13391,6 71,9 1,4
56 вата 29100,8 145,5 1,9 5561,1 304,3 0,6
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  Продовження
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД тис.дол. 

США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

 
57 килими – – – ...1 ...1 ...1

58 спеціальні тканини ...1 ...1 ...1 1111,0 87,1 0,1
59 текстильні матеріали 446,0 46,9 0,1 518,2 131,9 0,1
60 трикотажні полотна ...1 ...1 ...1 3522,9 141,0 0,4
61 одяг та додаткові речі до 
одягу, трикотажні 7108,4 134,1 0,5 555,1 74,4 0,1
62 одяг та додаткові речі до 
одягу, текстильні 10989,1 90,9 0,7 1437,1 123,1 0,1
63 інші готові текстильні 
вироби 12,1 ...1 0,0 1594,8 164,3 0,2
 
ХІІ. Взуття, головні убори, 
парасольки 32,1 ...1 0,0 ...1 ...1 ...1

64 взуття ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

65 головні убори ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

66 парасольки – – – ...1 – ...1

67 оброблені пір’я та пух – – – ...1 – ...1

 
ХІІІ. Вироби з каменю,  
гіпсу, цементу 13494,8 123,6 0,9 6135,9 131,0 0,6
68 вироби з каменю, гіпсу, 
цементу 6615,8 ...1 0,4 235,8 45,1 0,0
69 керамічні вироби 74,5 ...1 0,0 2202,2 120,7 0,2
70 скло та вироби із скла 6804,5 109,6 0,5 3697,9 158,1 0,4
 
ХІV. 71 Перли природні 
або культивовані,  
дорогоцінне або  
напівдорогоцінне каміння – – – 928,5 120,9 0,1
 
ХV. Недорогоцінні метали 
та вироби з них 41783,3 666,6 2,8 53115,0 128,4 5,6
72 чорні метали 36312,2 ...1 2,4 32146,9 123,4 3,4
73 вироби з чорних  
металів 2113,2 72,4 0,2 12011,1 147,4 1,3
74 мідь і вироби з неї ...1 ...1 ...1 246,9 120,6 0,0
75 нікель і вироби з нього – – – ...1 ...1 ...1

76 алюміній і вироби  
з нього ...1 ...1 ...1 2551,7 84,1 0,3
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  Продовження
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД тис.дол. 

США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–
жовтня 
2016р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

 
80 олово та вироби з нього – – – ...1 ...1 ...1

81 інші недорогоцінні  
метали ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

82 інструменти, ножові  
вироби 3176,9 160,2 0,2 5348,2 166,6 0,5
83 інші вироби з  
недорогоцінних металів  96,1 105,9 0,0 611,6 115,8 0,1
 
ХVІ. Машини, обладнання 
та механізми; електротех-
нічне обладнання 53352,8 122,9 3,5 78366,7 107,5 8,2
84 реактори ядерні, котли, 
машини 45595,4 123,2 3,0 70379,6 110,4 7,4
85 електричні машини  7757,4 121,1 0,5 7987,1 87,7 0,8
 
ХVII. Засоби наземного 
транспорту, літальні  
апарати, плавучі засоби 23394,8 31,9 1,5 33311,0 207,4 3,5
86 залізничні локомотиви  ...1 ...1 ...1 18527,3 227,3 2,0
87 засоби наземного 
транспорту, крім  
залізничного 20432,3 57,5 1,3 14611,7 ...1 1,5
88 літальні апарати ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

89 судна – – – ...1 – ...1

 
ХVІІІ. Прилади та апарати 
оптичні, фотографічні  2617,9 199,2 0,2 8189,9 152,6 0,9
90 прилади та апарати  
оптичні, фотографічні ...1 ...1 ...1 8185,9 ...1 0,9
91 годинники ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

92 музичні інструменти – – – ...1 – ...1

 
ХХ. Різні промислові  
товари  3474,8 140,2 0,2 2013,7 106,5 0,2
94 меблі 3223,2 ...1 0,2 1462,0 104,0 0,1
95 іграшки 239,0 163,0 0,0 ...1 ...1 ...1

96 різні готові вироби 12,6 ...1 0,0 ...1 ...1 ...1

 
ХХІІ. 98 Товари, придбані 
в портах ...1 ...1 ...1 533,3 88,0 0,1

______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Прямі іноземні інвестиції1 в області 
 

(тис.дол. США) 
У тому числі з 

 Усього країн 
ЄС 

інших 
країн  
світу 

  
Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 01.01.2017 1114820,7 387666,4 727154,3 
Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.01.2017 1002956,0 199620,3 803335,7 
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 43639,9 3664,4 39975,5 
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів  –2403,6 –2048,2 –355,4 
Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати,  
перекласифікація інвестицій тощо) 6739,6 6381,9 357,7 

з них  
курсова різниця2 6770,6 6408,0 362,6 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.10.2017 1050931,9 207618,4 843313,5 
Боргові інструменти (заборгованість за  
кредитами та позиками, зобов’язання за  
торговими кредитами та інші зобов’язання  
перед прямими інвесторами)  
на 01.01.2017 111864,7 188046,1 –76181,4 
на 01.10.2017 144032,1 216436,5 –72404,4 
Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 01.10.2017 1194964,0 424054,9 770909,1 

 

Довідково: 
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення  
737,5 дол. США. 
Обсяг прямих інвестицій1 (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу станом на 
01.10.2017 склав 445,7 тис.дол. США. 
______________ 
1 Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у на-
ступних виданнях. 
2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних 
інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним 
банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати 
спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара 
США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. 
 
Примітка. Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-
резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних 
даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна то-
що) підприємств та установ.  
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) 
у містах та районах 

 
Обсяги інвестицій на  

01.01.2017 01.10.2017 
 тис.дол. 

США 

у % до  
загального 
підсумку 

тис.дол.  
США 

у % до  
загального 
підсумку 

  
Полтавська область 1002956,0 100,0 1050931,9 100,0 

м.Полтава  104407,7 10,4 105045,8 10,0 
м.Гадяч 345,8 0,0 101,9 0,0 
м.Горішні Плавні 747916,1 74,6 787770,5 75,0 
м.Кременчук 37422,0 3,7 39008,1 3,7 
м.Лубни 107,7 0,0 115,6 0,0 
м.Миргород 4379,2 0,4 4631,3 0,4 

райони  
Великобагачанський – – – – 
Гадяцький – – – – 
Глобинський ...1 ...1 ...1 ...1 

Гребінківський ...1 ...1 ...1 ...1 

Диканський 179,0 0,0 172,1 0,0 
Зіньківський 36669,4 3,7 36994,8 3,5 
Карлівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Кобеляцький ...1 ...1 ...1 ...1 

Козельщинський – – – – 
Котелевський ...1 ...1 ...1 ...1 

Кременчуцький 442,7 0,1 453,9 0,1 
Лохвицький 48005,0 4,8 51217,2 4,9 
Лубенський – – – – 
Машівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Миргородський ...1 ...1 ...1 ...1 

Новосанжарський 1268,1 0,1 1013,4 0,1 
Оржицький 66,5 0,0 68,1 0,0 
Пирятинський 6404,8 0,6 8406,6 0,8 
Полтавський 8120,9 0,8 8128,8 0,8 
Решетилівський 615,2 0,1 346,7 0,0 
Семенівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Хорольський ...1 ...1 ...1 ...1 

Чорнухинський ...1 ...1 ...1 ...1 

Чутівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Шишацький – – – – 
______________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 
в області за видами економічної діяльності 

 
 (тис.дол. США) 

Обсяги інвестицій на  01.01.2017 01.10.2017 
 

Швейцарія 746243,6 786362,1
Промисловість ...2 ...2

добувна промисловість і розроблення кар’єрів ...2 ...2

 
Нідерланди 69576,6 71215,7

Будівництво ...2 ...2

Промисловість ...2 ...2

у т.ч. переробна промисловість ...2 ...2

Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування ...2 ...2

 

Кіпр 62078,8 62667,8
Промисловість 42051,5 41713,2

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 26868,1 ...2

переробна промисловість 15183,4 ...2

Операції з нерухомим майном 8932,9 9439,6

 
Велика Британія 54644,4 60195,8

Професійна, наукова та технічна діяльність ...2 ...2

Промисловість ...2 ...2

у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів ...2 ...2

Сільське, лісове та рибне господарство ...2 ...2

 

Російська Федерація 38298,5 38351,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів 28762,5 28761,5

Операції з нерухомим майном 5001,2 5001,3
Промисловість 3375,6 3398,7

у т.ч. переробна промисловість 3370,5 3393,5
______________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 22. 
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області 
за видами економічної діяльності 

 
Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.10.2017 
 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

 
Усього 1002956,0 100,0 1050931,9 100,0

Сільське, лісове та рибне господарство 11002,0 1,1 13279,4 1,3 

Промисловість 782178,4 78,0 814929,6 77,5 

у т.ч. добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 744658,8 74,3 776622,7 73,9 

Будівництво 38963,9 3,9 39309,9 3,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  
автотранспортних засобів і мотоциклів 33564,8 3,3 34058,3 3,2 

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність 422,4 0,0 483,5 0,1 

Тимчасове розміщування й організація  
харчування 549,2 0,1 563,4 0,1 

Фінансова та страхова діяльність 722,4 0,1 737,5 0,1 

Операції з нерухомим майном 26973,4 2,7 27615,1 2,6 

Професійна, наукова та технічна  
діяльність 38155,5 3,8 41268,2 3,9 

Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування 70338,1 7,0 78595,8 7,5 

Інші види економічної діяльності 85,9 0,0 91,2 0,0 
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Індекси споживчих цін у листопаді 2017 року 
 

(відсотків) 
До попереднього  

місяця 
До грудня  

попереднього року  вересень 
2017р. 

жовтень 
2017р. 

листопад 
2017р. 

листопад 
2017р. 

листопад 
2016р. 

  
Індекс споживчих цін 102,1 101,2 100,7 112,2 113,1
Продукти харчування та  
безалкогольні напої 101,9 100,8 100,6 116,3 102,5

Продукти харчування 102,0 100,9 100,6 117,1 102,3
Хліб і хлібопродукти 100,5 100,1 100,3 108,0 104,6

Хліб 100,6 100,6 100,8 113,9 104,1
Макаронні вироби 100,6 100,3 100,3 108,9 102,4

М’ясо та м’ясопродукти 102,8 100,7 99,8 128,9 106,4
Риба та продукти з риби 98,4 100,7 100,8 99,9 103,0
Молоко, сир та яйця 106,5 104,5 104,9 119,5 107,2

Молоко 102,6 103,1 105,6 123,6 116,3
Сир і м’який сир (творог) 101,5 102,4 101,8 117,2 113,8
Яйця 137,6 115,0 112,0 117,9 83,3

Олія та жири 103,8 103,0 102,7 120,8 104,4
Масло 102,5 103,6 102,8 119,3 117,4
Олія соняшникова 99,6 98,6 100,9 102,9 106,6

Фрукти 102,3 98,0 95,3 130,1 101,9
Овочі 95,5 99,1 98,3 119,8 65,2
Цукор 99,7 93,6 92,6 93,8 98,1

Безалкогольні напої 100,3 99,1 100,7 103,0 107,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,8 102,5 100,6 119,7 121,4

Алкогольні напої 102,0 102,7 100,7 111,4 116,0
Тютюнові вироби 101,7 102,1 100,4 134,2 124,6

Одяг і взуття 111,5 100,2 99,3 102,0 106,6
Одяг  111,1 100,1 99,2 102,2 105,9
Взуття 111,9 100,3 99,5 101,5 107,7

Житло, вода, електроенергія, газ  
та інші види палива 100,1 100,1 100,1 107,9 152,5

Утримання та ремонт житла 101,3 101,7 100,4 107,5 108,0
Водопостачання 100,0 100,0 100,0 118,0 126,6
Каналізація 100,0 100,0 100,0 124,0 120,9
Утримання будинків та  
прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 150,2 111,5
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 128,1 160,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 101,2 145,8
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,3 198,3
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Продовження 
До попереднього  

місяця 
До грудня  

попереднього року  вересень 
2017р. 

жовтень 
2017р. 

листопад 
2017р. 

листопад 
2017р. 

листопад 
2016р. 

 
Предмети домашнього вжитку,  
побутова техніка та поточне  
утримання житла 100,6 100,5 100,5 102,7 104,4

Меблі та предмети обстановки,  
килими та інші види покриттів  
для підлоги 101,0 101,5 100,1 101,3 100,8

Домашній текстиль 101,6 102,0 100,4 104,1 103,2

Побутова техніка 100,2 100,5 100,3 103,1 106,5

Охорона здоров’я 100,9 102,4 100,7 104,7 107,4

Фармацевтична продукція, медичні  
товари та обладнання 101,1 101,6 100,6 102,8 108,5

Амбулаторні послуги 100,8 102,9 101,6 113,3 110,2

Транспорт 101,8 102,5 101,1 110,8 108,0

Купівля транспортних засобів 100,3 101,1 99,7 103,2 104,6

Паливо та мастила 103,1 104,7 102,2 115,9 115,0

Транспортні послуги 100,3 99,4 100,9 109,1 101,2

Залізничний пасажирський  
транспорт 95,8 94,0 100,0 102,5 97,8

Автодорожній пасажирський  
транспорт 100,9 100,2 101,0 110,3 101,7

Зв’язок 100,6 100,3 100,7 107,2 101,5

Відпочинок і культура 100,2 100,9 100,6 104,1 99,5

Аудіотехніка, фотоапаратура та  
обладнання для обробки інформації 100,0 100,9 99,5 102,2 98,2

Послуги відпочинку та культури 101,3 100,9 100,6 110,9 103,9

Газети, книжки та канцелярські  
товари 100,7 100,2 101,6 101,5 101,7

Освіта 115,2 100,0 100,0 116,4 108,1

Дошкільна та початкова освіта 106,8 100,0 110,0 115,8 105,1

Середня освіта 125,7 100,0 100,0 125,7 118,3

Вища освіта 116,3 100,0 100,0 116,3 107,2

Ресторани та готелі 100,3 102,5 100,2 112,2 106,1

Різні товари та послуги 101,2 101,6 104,8 109,6 106,6
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