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До професійного свята – Дня машинобудівника 
 

Дніпропетровщина – один з важливих промислових регіонів України, що має 

на своїй території унікальні підприємства машинобудівного комплексу, де 

кропіткими зусиллями наших славних земляків створюється наукоємна продукція  – 

космічні апарати і локомотиви, машини і обладнання, складна техніка і споживчі 

товари тривалого користування для населення. Продукція машинобудівної галузі 

виробляється нині на виробничих потужностях, розташованих майже на всіх 

адміністративних територіях області, однак левова доля їх випуску сконцентрована 

в обласному центрі, містах Дніпродзержинську та Кривому Розі, де знаходяться 

відомі далеко за межами держави флагмани машинобудівної індустрії 

Дніпропетровщини: “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод 

ім.О.М.Макарова”, науково-виробничий комплекс “Електровозобудування”, 

публічні акціонерні товариства – “Дніпроважмаш”, “Дніпропетровський агрегатний 

завод”, “Дніпропетровський завод прокатних валків”, “Дніпровагонмаш”,“Веста-

Дніпро”, приватні акціонерні товариства – “Криворізький завод гірничого 

обладнання”,  “Іста-Центр”, “Дніпропетровський стрілочний завод”.   

За січень–серпень 2013р. зріс випуск продукції (товарів, послуг) на 

підприємствах з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції (на 14,2%), машин і устатковання (на 4,1%), зокрема для  сільського і 

лісового господарства (на 17,3%) та спеціального призначення (на 5,4%), 

одночасно досягти рівня відповідного періоду попереднього року не вдалось 

товаровиробникам автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів (на 34%), електричного устатковання (на 17,7%). В галузі 

збільшено випуск борін дискових (у 1,5 раза), приладів для вимірювання 

електричних величин та іонізуючого випромінювання (у 1,6 раза), обладнання  для 

борошномельної промисловості (на 40,3%), розпушувачів та культиваторів (на 35,3%). 

Перед фахівцями машинобудівного комплексу актуальним залишається 

вирішення таких задач, як розширення асортименту, підвищення якості і 

технічного рівня продукції, створення нових виробництв, що належать до високого 

технологічного укладу, широке використання розвитку продуктивних сил, 

прогресу науки і технологій, надбання промислового та наукового потенціалу. 

 

В.о. начальника                                                                                    І.В.Почиталіна 
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