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ПРЕС-ВИПУСК
Виробництво продукції хімічної промисловості на теренах Дніпропетровщини
Дніпропетровщина по праву вважається одним з базових центрів хімічного та
нафтохімічного комплексу держави, продукція якого користується попитом у кожній галузі
економіки як у якості сировинних ресурсів, так і каталізаторів науково-технічних показників
виробництва.
Мінеральні
добрива,
лакофарбові
матеріали,
автомобільні
та
сільськогосподарські шини, промислові гази та вибухові речовини, вироби гумотехнічні та
пластмасові для багатьох галузей промисловості – далеко не повний перелік продукції, що
виробляється нині на підприємствах всіх міст області (крім Першотравенська та Тернівки) і
8
сільських
районів
–
Дніпропетровського,
Криворізького,
Криничанського,
Новомосковського, Покровського, Солонянського, Синельниківського, Царичанського. Серед
товаровиробників галузі, яка традиційно в кінці травня відзначає своє професійне свято, є як
відомі далеко за межами держави флагмани хімічної індустрії області публічні акціонерні
товариства «Дніпроазот», «Лінде Газ Україна», товариство з обмеженою відповідальністю
«Промислове підприємство «ЗІП», так і підприємства нової формації – українсько–
ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство «Вельта –
Косметік», публічне акціонерне товариство «Інтермікро Дельта ІНК», товариства з
обмеженою відповідальністю «Аквапласт», «Промфом», «Поліфарб Україна» тощо.
Темп росту протягом січня–квітня 2015р. фіксувався у товаровиробників основної
хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних
формах, а також у виробництві штучних і синтетичних волокон. У цілому ж по галузі, в
умовах поглиблення кризових явищ в економіці країни, обсяги випуску продукції проти
січня–квітня 2014р. знизились як у сфері виробництва хімічних речовин і хімічної продукції,
так і гумових і пластмасових виробів (індекси промислової продукції склали 83,4% та 72,8%
відповідно).
Хімічній та нафтохімічній промисловості Дніпропетровщини, яка має значний
науковий, освітній та виробничий потенціал, наразі час широко його використовувати на
благо прогресу науки й техніки, дбати про пріоритетні напрямки розвитку галузі та
упрочення конкурентоспроможності своєї продукції шляхом розширення асортименту,
підвищення якості та технічного рівня виробництва.
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