
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, телефон (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39,
E-mail: office@ukrstat.gov.ua,    сайт: www.ukrstat.gov.ua,    код згідно з ЄДРПОУ 37507880

від № На № ЗПІ/Д-983-20 від 23.07.2020

Олені Данчевій
foi+request-72790-1bd907fb@
dostup.pravda.com.ua

На запит від 23.07.2020 (вх. № ЗПІ/Д-983-20) Державна служба статистики надає в 
електронному форматі наявну статистичну інформацію щодо:

виробництва винограду господарствами усіх категорій, у тому числі площ насаджень, 
обсягу виробництва та урожайності за 2013–2019 роки та площ нових виноградних 
насаджень за 2016–2019 роки в Україні (за даними державного статистичного спостереження 
"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур");

рівня рентабельності вирощування винограду в Україні за 2013–2019 роки (за даними 
державного статистичного спостереження "Витрати на виробництво продукції (робіт, 
послуг) сільського господарства");

кількості підприємств за 2013−2019 роки та капітальних інвестицій підприємств за 
2013−2018 роки за окремими кодами на рівні класів (чотири знаки) розділу 11 "Виробництво 
напоїв" Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010) в Україні (за 
даними державного статистичного спостереження "Структурні зміни в економіці України та 
її регіонів ");

обсягу капітальних інвестицій за кодом 11 "Виробництво напоїв" (КВЕД-2010) в 
Україні за 2019 рік (за даними державного статистичного спостереження "Капітальні 
інвестиції");

фінансових результатів до оподаткування підприємств за окремими кодами на рівні 
класів розділу 11 КВЕД-2010 в Україні за 2013−2019 роки ("Активи, власний капітал, 
зобов’язання та фінансові результати підприємств");

обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) та витрат на інновації за 
кодом 11 КВЕД-2010 в Україні за 2013−2019 роки (за даними державного статистичного 
спостереження "Інноваційна діяльність підприємств");

обсягу виробництва промислової продукції за окремими кодами, в тому числі за кодами 
11.01.10.20.10 "Бренді (уключаючи "Коньяк України")", 11.02.11.90 "Вино ігристе зі свіжого 
винограду (крім вина "Шампанське"; уключаючи "Шампанське України")" та 11.02.12.20.10 
"Вино з фактичною концентрацією спирту не більше 15% (крім газованого, ігристого, та 
вина із захищеним найменуванням за походженням)" Номенклатури продукції 
промисловості (НПП) в Україні за 2013–2019 роки (за даними державного статистичного 
спостереження "Виробництво промислової продукції за видами");

індексів промислової продукції за окремими кодами на рівні класів (чотири знаки) 
розділу 11 в Україні за 2013−2019 роки (за даними державного статистичного спостереження 
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами").
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Водночас повідомляємо, що, відповідно до Закону, органи державної статистики 
здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації згідно з переліком робіт, 
періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних 
спостережень (далі – план) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів 
України. Планом та методологічними положеннями з організації державного статистичного 
спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції за видами, 
затвердженими наказом Держстату від 25.12.2012 № 540 (в редакції наказу Держстату від 
31.12.2015 № 384, від 18.07.2016 № 118, від 11.02.2019 № 72, від 30.05.2019 № 177), збір та 
опрацювання інформації щодо кількості підприємств-виробників промислової продукції не 
передбачені.

Формування інформації щодо обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, 
послуг) та витрат на інновації (за даними державного статистичного спостереження 
"Інноваційної діяльності підприємств"), щодо обсягу капітальних інвестицій (за даними 
державного статистичного спостереження "Капітальні інвестиції") на рівні класів КВЕД,        
а також щодо закладки нових насаджень винограду до 2016 року планами на відповідні роки 
не передбачене.

Термін оприлюднення статистичних даних щодо капітальних інвестицій підприємств за 
кодами КВЕД-2010 за даними державного статистичного спостереження "Структурні зміни в 
економіці України та її регіонів" за 2019 рік на офіційному вебсайті Держстату 
(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Діяльність підприємств"/ 
"Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, 
середні, малі та мікропідприємства (2012–2019)" – 23.11.2020. Інформацію може бути надано 
після оприлюднення за додатковим запитом.

Надані статистичні дані також розміщено на зазначеному ресурсі в розділі 
"Статистична інформація": "Діяльність підприємств; "Капітальні інвестиції"; "Сільське, 
лісове та рибне господарство"/"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та винограду", "Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) 
сільського господарства"; "Промисловість"; "Наука, технології та інновації"; 
"Публікації"/"Сільське, лісове та рибне господарство"/статистичний збірник "Рослинництво 
України". Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень, 
КВЕД-2010 та НПП наведено у розділі "Методологія та класифікатори"/"Класифікатори", 
"Статистична методологія".

Додаток:  файл "додаток.zip" .

Директор департаменту
поширення інформації та комунікацій                                                      Олена ВИШНЕВСЬКА
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