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Підсумки роботи промисловості 

за січень–жовтень 2013 року 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
1 

 
                                                                                                                                                (відсотків) 

 

 
Код за  
КВЕД-
2010 

Жовтень  
2013р. до  
вересня  
2013р. 

Жовтень 
2013р. до  
жовтня 
2012р. 

Січень–жовтень  
2013р. до  

січня–жовтня 
2012р. 

Промисловість  B+C+D 100,5 100,8 98,1 
Добувна та переробна 
промисловість B+C 99,5 100,8 98,6 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 98,2 105,8 101,5 
Переробна промисловість  C 101,4 94,9 94,9 

з неї     
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 10-12 107,3 101,5 97,2 
Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 13-15 85,1 84,7 168,3 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність   16-18 89,0 88,3 103,3 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 101,8 99,4 85,4 
Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  20 78,6 73,8 96,1 
Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 ...

2
 ...

2
 ...
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Виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 22, 23 100,9 93,4 90,7 
Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім виробництва  
машин і устатковання  24, 25 96,9 98,3 100,3 
Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26-30 102,5 72,9 73,8 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 114,6 100,4 91,1 

________________ 
1 
Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях. 
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції 

 

 

Вироблено 

за січень–жовтень 

2013р. 

Січень–жовтень 

2013р.до 

січня–жовтня 

2012р., у % 
   

Концентрати залізорудні неагломеровані, млн.т 46,9 102,6 

Концентрати залізорудні агломеровані, млн.т 25,3 100,1 
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, 
розпиляна на частини чи лущена, завтовшки більше 
6 мм, тис.м

3 
32,6 89,8 

Папір та картон гофровані,  у рулонах або в аркушах, 
тис.т 28,2 97,5 
Шпалери та вироби з паперу для покриття стін 
подібні; папір прозорий для вікон, млн.умов. кусків 78,4 103,7 

Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного; кокс газовий, 

млн.т 2,8 86,3 
Кислота сірчана, тис.т 123,2 76,5 
Добрива  азотні  мінеральні чи хімічні, тис.т 273,9 99,3 
Пластмаси у первинних формах, тис.т 20,6 93,4 
Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових 
полімерів у водному середовищі, тис.т 26,7 92,1 
Елементи конструкцій збірні  для  будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного, тис.м

3
 62,3 67,7 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю 
штучного для будівництва, млн.шт.умов. цегли 143,2 106,3 
Чавун, млн.т 7,7 97,6 
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним 
литтям, млн.т 6,4 101,3 
Напівфабрикати зі сталі нелегованої прямокутного 
(включаючи квадратний) поперечного перерізу, 
катані чи отримані безперервним литтям, млн.т 4,6 118,8 
Прокат готовий чорних металів, млн.т 4,3 105,1 

Труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, тис.т 1095,0 89,2 

Апаратура електрична для комутацій або захисту 

електричних схем на напругу  більше 1000В, тис. шт. 4,8 77,3 

Акумулятори електричні свинцеві для запуску 

поршневих двигунів внутрішнього згоряння, млн.шт. 3,4 91,2 

Електроприлади для обігрівання приміщень та 

обігрівання грунту, шт. 3872 63,8 

Розпушувачі та культиватори, шт. 557 135,5 

Машини для сортування, змішування, подрібнення та 

подібних видів оброблення грунту, каменю, руд і 

речовин мінеральних інших, шт. 230 40,8 

Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або 

трамвайні несамохідні, шт. 3048 36,6 

Електроенергія, млрд.кВт∙год 11,2 89,9 

 

Начальник Головного 

управління статистики                                  О.М.Шпильова 

 

Довідки за телефоном: 776-67-76 
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