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Підсумки роботи промисловості 
за січень 2011 року 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
(відсотків) 

 
Січень 2011р.  

до грудня  
2010р. 

Січень 2011р.  
до січня 
 2010р. 

Довідково: 
січень 2010р.  

до січня 
2009р. 

    
Промисловість 87,9 99,4 135,5 
Добувна та переробна 
промисловість 89,0 100,2 137,0 
Добувна промисловість 93,3 97,3 133,5 
Переробна промисловість 86,3 102,4 139,7 

з неї    
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 87,2 106,5 100,3 
легка промисловість 73,9 123,9 150,7 
оброблення деревини та 
виробництво виробів з деревини, 
крім меблів 48,4 108,3 68,7 
целюлозно-паперове виробництво 
та видавнича діяльність 73,6 107,4 113,5 
виробництво коксу, продуктів  
нафтоперероблення 81,4 104,9 133,7 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 68,2 110,0 187,3 
виробництво іншої неметалевої  
мінеральної продукції 77,0 123,8 130,4 
металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів 91,7 93,8 139,0 
машинобудування 82,5 126,4 171,3 

Виробництво та розподілення  
електроенергії, газу та води 73,9 88,5 117,8 
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
 

 Вироблено 
 за  січень 2011р. 

Січень 2011р. до 
січня 2010р., у % 

   
Руди і концентрати залізні неагломеровані, тис.т 5309,2 101,4 
Руди і концентрати залізні агломеровані, тис.т 2076,6 83,3 
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки 
більше 6 мм, тис.м3 3,3 91,7 
Папір та картон, тис.т 2,7 78,2 
Шпалери та аналогічні покриття з паперу,  
млн.умов. кусків 3,6 165,1 
Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного, тис.т 365,7 88,8 
Кислота сірчана, тис.т 2,2 15,8 
Добрива азотні мінеральні чи хімічні, тис.т 33,4 100,4 
Пластмаси у первинних формах, т 539 114,7 
Цемент, тис.т 38,8 231,0 
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону 
для будівництва, млн.шт.умов. цегли 1,3 144,4 
Цегла силікатна, млн.шт.умов. цегли 0,2 100,0 
Елементи конструкцій збірні для  будівництва з 
цементу, бетону чи штучного каменю, тис.т 13,0 220,3 
Елементи конструкцій збірні для будівництва з 
цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 5,5 203,7 
Чавун, тис.т 699,2 85,7 
Сталь, без напівфабрикатів, отриманих безперервним 
литтям, тис.т 621,2 78,2 
Прокат готовий чорних металів, тис.т 440,2 100,1 
Труби великого і малого діаметрів, профілі пустотілі з 
металів чорних, тис.т 92,5 129,2 
Електродвигуни та генератори змінного струму, 
електродвигуни універсальні, тис.шт. 5,5 150,5 
Електроенергія, млн.кВт.год 1073 89,2 
Електроенергія, вироблена тепловими 
електростанціями загального користування, крім ТЕЦ, 
млн.кВт.год  846 87,9 
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