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ПРЕС-ВИПУСК
Виробництво продукції хімічної промисловості на теренах Дніпропетровщини
Дніпропетровщина по праву вважається одним з базових центрів хімічної
промисловості держави, продукція якої користується попитом у кожній галузі економіки як у
якості сировинних ресурсів, так і каталізаторів науково-технічних показників виробництва.
Мінеральні добрива та агрохімічні продукти, полімери та лакофарбові матеріали, промислові
гази, засоби мийні та косметичні – далеко не повний перелік продукції, що виробляється
нині на потужностях підприємств області. Серед товаровиробників галузі, яка традиційно у
кінці травня відзначає своє професійне свято, є відомі далеко за межами держави флагмани
хімічної індустрії області ПАТи «Дніпроазот», «Лінде Газ Україна», ТОВа «Промислове
підприємство «ЗІП», «Італ-Тайгер», «Капарол Дніпро», науково-медичне об’єднання
«Біокон», виробничо-комерційна фірма «Біотон», спільне підприємство з іноземними
інвестиціями у формі ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен», українсько–ізраїльське ТОВ СП
«Вельта – Косметік», Покровська філія ТОВ з іноземними інвестиціями «Проктер енд Гембл
Україна» та інші.
Зростання темпів виробництва продукції протягом січня–квітня 2016р. зафіксовано у
товаровиробників майже всіх напрямків галузі з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції – з випуску основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і
синтетичного каучуку в первинних формах; пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; штучних і синтетичних
волокон, а також іншої хімічної продукції. Винятком у січні–квітні 2016р. стали
товаровиробники мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і
косметичних засобів. У цілому ж по галузі індекс виробництва промислової продукції
склав 101,7%. Обсяг реалізованої продукції галузі у січні–березні 2016р. становив
3,2 млрд.грн., або 4,6% загальнообласного показника, поступаючись лідерством серед
переробних підприємств регіону підприємствам металургійного комплексу та харчової
промисловості.
Успішне функціонування цього виду діяльності у подальшому буде залежати від
наявності достатнього обсягу високоякісної сировини, посилення конкурентоспроможності
продукції, утримання внутрішнього ринку, а також збільшення пропозицій для ринку
зовнішнього.
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