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На запит, який надійшов 07.09.2021 (вх. № ЗПІ/К-1111-21), Державна служба статистики 
надає в електронній формі наявну статистичну інформацію щодо:

виробництва промислової продукції за кодами Номенклатури продукції промисловості 
(НПП), зокрема за кодами 11.01.10.20.10 "Бренді (уключаючи "Коньяк України")" (до 2017 року 
за вхідною позицією 11.01.10.20.11 "Коньяк"), за 2007–2020 роки (за даними річного державного 
статистичного спостереження "Виробництво та реалізація промислової продукції за видами") та 
за січень–липень 2021 року (за даними щомісячного державного статистичного спостереження 
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами");

обсягів та вартості експорту-імпорту товарів за окремими кодами Української класифікації 
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) за 2007–2020 роки та січень–червень        
2021 року (за даними державного статистичного спостереження "Зовнішня торгівля товарами").

Водночас повідомляємо, що надані статистичні дані оприлюднено на офіційному вебсайті 
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація": "Промисловість"; 
"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Зовнішня торгівля товарами"/"Зовнішня торгівля окремими 
видами товарів за країнами світу". НПП, УКТ ЗЕД та методологічні положення з організації 
статистичних спостережень наведено в розділі "Методологія та класифікатори".

Принагідно інформуємо, що з метою подальшого підвищення зручності доступу 
користувачів до офіційної державної статистичної інформації Держстат розробив мобільний 
додаток "Статистика в смартфоні". Додаток двомовний (українська та англійська) і надає 
можливість оперативно та зручно отримувати інформацію з наборів даних Держстату, 
розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних www.data.gov.ua (наразі 
доступна інформація з 2015 року). Інформація згрупована за темами (галузями статистики): 
населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, 
торгівля та інші. Додаток працює на ОС Android і безкоштовно доступний для завантаження на 
Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone). Запрошуємо 
долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".

Додаток: файл "додаток.zip".
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