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До професійного свята − Дня хіміка

В останню неділю травня в Україні відзначається
професійне свято працівників хімічної та
нафтохімічної промисловості − День хіміка.
Дніпропетровщина є одним з базових центрів хімічної
промисловості держави, на потужностях підприємств
якого виробляється широкий перелік хімічної
продукції.
Головне управління статистики щиро вітає усіх
працівників хімічної галузі зі святом!
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286,4 тис. осіб працювало у промисловості

у тому числі 9,8 тис. осіб − безпосередньо на
підприємствах з виробництва хімічних речовин
і хімічної продукції

12803 грн − середня зарплата штатного
працівника у промисловості

11413 грн − середня зарплата штатного
працівника підприємств з виробництва хімічних
речовин та хімічної продукції

У березні 2019 року

Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості 
у січні−березні 2019 року

Вироблено за 
січень−березень

2019 року

Січень−березень 
2019 року до 

січня−березня 
2018 року, у %

Азот, млн.м3
193,0 119,0

Кисень, млн.м3
363,5 96,0

Кислота сірчана; олеум, тис.т Н₂SO₄ 42,1 101,4

Фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерів, 
дисперговані чи розчинені у водному середовищі (уключаючи емалі 
та політури), т 5692 113,8

Фарби та лаки, включаючи емалі та політури, на основі складних 
поліефірів, дисперговані чи розчинені в летких органічних 
розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси 
розчину), т 2552 94,9

Шампунi, тис.дал
41,3 148,1

Клеї (адгезиви) готові інші, н.в.і.у., т
340,8 100,5

Індекси промислової продукції у 2019 році  
(у % до відповідного періоду попереднього року)

У січні–березні 2019 року
порівняно з відповідним періодом
2018 року темп виробництва
хімічних речовин і хімічної
продукції склав 100,5%, у тому
числі його зростання зафіксовано
у випуску пестицидів та іншої
агрохімічної продукції; фарб, лаків
і подібної продукції, друкарської
фарби та мастик; іншої хімічної
продукції; штучних і синтетичних
волокон.

Обсяг реалізованої продукції галузі становив 4,1 млрд.грн, або 3,4% загальнообласного обороту від
промислової діяльності, поступаючись лідерством серед товаровиробників-переробників регіону
підприємствам металургії, харчової промисловості та машинобудування.
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