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ПРЕС-ВИПУСК
До професійного свята працівників машинобудування
Щорічно в четверту неділю вересня в Україні відзначається професійне свято
працівників машинобудування і приладобудування – День машинобудівника.
Дніпропетровщина – один з найбільших промислових регіонів України, який має на
своїй території могутній виробничий потенціал, у тому числі унікальні підприємства
машинобудівного комплексу. Галузь характеризується не тільки багатогалузевою
структурою, яка об’єднує в собі підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та
оптичної продукції, електричного устатковання, машин та устатковання, транспортних
засобів, а й широким асортиментним рядом наукоємної продукції.
Левова частка випуску продукції галузі сконцентрована в обласному центрі, містах
Кривому Розі та Кам’янському, де знаходяться відомі підприємства машинобудівної
індустрії – державні підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова” та “Дніпровський електровозобудівний завод”, акціонерне
товариство “Дніпроважмаш”, публічні акціонерні товариства “Дніпропетровський
агрегатний завод”, “Дніпропетровський стрілочний завод”, “Дніпропетровський завод
прокатних валків”, приватні акціонерні товариства “Дніпровагонмаш”, “Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод”, “Іста-Центр”, товариства з обмеженою відповідальністю
“Дніпровський завод технологічного обладнання”, “Метінвест – Криворізький ремонтномеханічний завод” та інші.
Підсумком роботи цієї галузі за січень–серпень 2018р. став приріст темпів
виробництва
відносно
відповідного
періоду
минулого
року
на
12,9%.
На потужностях підприємств області у січні–серпні 2018р. збільшено випуск валків до
прокатних станів (на 15,6%), конвеєрів та елеваторів безперервної дії для товарів або
матеріалів інших (на 24,5%), акумуляторів електричних свинцевих для запуску двигунів
поршневих внутрішнього згоряння (на 28,3%), вагонів вантажних та вагонів-платформ,
залізничних або трамвайних, несамохідних (у 3 рази) та інше.
Оборот від продажу продукції машинобудування за січень–липень 2018р.
склав 10,1 млрд.грн (3,6% загальнообласного обороту від промислової діяльності) та
становить 10,4% обсягу реалізованої продукції машинобудування країни.
Рівень розвитку машинобудування – наукоємної галузі промисловості області – є
одним з основних показників економічного розвитку, основою науково-технічного прогресу
не лише у промисловості області, а й в інших сферах господарства країни в цілому.
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