22 ВЕРЕСНЯ − ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА
ЩИРО ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ
ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Машинобудівний комплекс області представлений
підприємствами з виробництва
електричного
та електронного
устатковання

автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів
та інших транспортних
засобів

машин
і устатковання
іншого

Середньооблікова кількість штатних працівників
машинобудівної галузі області у січні−червні 2019р.

Середньомісячна заробітна плата
в галузі у січні−червні 2019р.

7,3 тис. осіб

10,6 тис.грн

16,5% зайнятих у промисловості
та 3,8% загальнообласної кількості
штатних працівників

У 2018р. підприємствами
машинобудування освоєно 173,4 млн.грн
капітальних інвестицій,
у січні–червні 2019р. – 67,5 млн.грн

на 25% більше,
ніж в середньому по області

Станом на 1 липня 2019р. в галузь
спрямовано 19,8 млн.дол. США
прямих інвестицій

Підприємствами галузі
у січні–червні 2019р. реалізовано
промислової продукції
на 1,6 млрд.грн

1,9% − в бсягах

ралізації продукції
машинобудування
в Україні

4,7% −

в загальнообласному
обсязі реалізованої
промислової продукції

Структура реалізованої продукції машинобудування
за видами діяльності у січні–червні 2019 року
(відсотків до підсумку)

1,1
40,7

Виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції
Виробництво електричного
устатковання
Виробництво машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань

53,3

4,9

Виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

96% обсягу інвестицій
вкладено нерезидентами
Швеції та Польщі
Експорт механічних
та електричних машин
у 2018р. −
153 млн.дол. США

17,5% загальнообласних
обсягів експорту

у січні−червні 2019р. −
68,9 млн.дол. США

15,6% загальнообласних
обсягів експорту

Індекси продукції машинобудування,
крім ремонту і монтажу машин і устатковання
(відсотків до попереднього року)
156,1
92,3

92,0

79,4

86,8

85,9

73,8

2013

2014

2015
Область

102,0
2016

111,2

104,5

108,1

100,1
96,1

101,6

2017
Україна

2018

січень-липень
2019

У січні̶ липні 2019 року порівняно з січнем-липнем 2018р.
зменшено виробництво видів
збільшено виробництво видів
продукції
продукції
Комплекти ізольованих проводів для свічок
запалювання для двигунів та комплекти
проводів інші для транспортних засобів

Верстати для оброблення деревини, корка,
кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів
твердих подібних

Апаратура високовольтна та прилади
комутаційні інші для кіл електичних на
напругу більше 1 кВ

Інструменти й апаратура для автоматичного
регулювання та керування

Люстри та інші світильники електричні
стельові та настінні

Машини пральні та машини для сушіння
одягу, побутові

Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів
внутрішнього згорання

Лампи електричні та освітлювальне
обладнання, з пластмаси

Провідники електричні на напругу не більше
1 кВ, не оснащені з’єднувальними елементами

Машини й апарати для дугового зварювання
металів

Клапани запобіжні або випускні для
трубопроводів, котлів, цистерн, баків

Схеми інтегральні електронні інші

Станції базові
Манометри, датчики, індикатори та передавачі
електронні

Газоміри (уключаючи калібрувальні)

Клапани запірні інші сталеві
Панелі числового керування, в які вмонтовані
машини для автоматичного оброблення даних
низьковольтні ., на напругу не більше 1 кВ

Питома вага області у загальнодержавних обсягах
виробництва окремих видів продукції машинобудування у 2018 році
Верстати для оброблення
деревини
24%
Манометри, датчики,
індикатори та передавачі
електронні 1,3%

Інструменти й апаратура для
автоматичного регулювання
та керування 6,7%
Комплекти ізольованих
проводів 5,7%

Вагомою також була частка області у загальнодержавному виробництві
 машин пральних побутових, машин й апаратів
для дугового зварювання
металів, вимикачів автоматичних низьковольтних − 33–87%

 клапанів запобіжних або
випускних для трубопроводів, котлів, цистерн, вентилів
прохідних сталевих, передач
гвинтових кулькових або
роликових − 24–28%

 схем інтегральних електронних, кранів мостових на
нерухомих опорах, фільтрів
всмоктувальних повітряних
для двигунів внутрішнього
згоряння− 2–15%
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