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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, гумотехнічні вироби 
та пластмаси для багатьох галузей промисловості – далеко не повний перелік продукції, 
що виробляється нині на підприємствах всіх міст області (крім Першотравенська та 
Тернівки) і 10 сільських районів – Дніпропетровського, Криворізького, Криничанського, 
Новомосковського, Покровського, П’ятихатського, Солонянського, Синельниківського, 
Царичанського, Юр’ївського. Однак левова частка їх випуску сконцентрована в 
обласному центрі та місті Дніпродзержинську, де працюють відомі далеко за межами 
держави флагмани хімічної індустрії області: публічні акціонерні товариства 
«Дніпроазот» та «Лінде Газ Україна», товариство з обмеженою відповідальністю 
«Промислове підприємство «ЗІП».  

Протягом І кварталу 2014р. намітилась тенденція зростання обсягів виробництва 
продукції проти відповідних періодів 2013р. як у сфері хімічних речовин і хімічної 
продукції так і гумових і пластмасових виробів, внаслідок чого у січні–березні 2014р. 
показники темпів росту зафіксовано на рівні 100,6% та 101,2% відповідно. Так, тут зріс 
випуск кислоти сірчаної (на 5,2%), труб, трубок, шланг інших та фітингів до них з 
пластмас (на 6,9%), клеїв (на 7,5%), засобів мастильних (на 11,1%), вікон та їх рам, дверей 
та їх коробок, порогів з пластмас (на 13,7%), фарб та лаків на основі акрилових або 
вінілових полімерів у водному середовищі (на 34,6%).  

Хімічній та нафтохімічній промисловості Дніпропетровщини, яка має значний 
науковий, освітній та виробничий потенціал, на часі широко його використовувати для 
прогресу науки й техніки, дбати про пріоритетні напрямки розвитку галузі та упрочення 
конкурентоспроможності продукції – розширення асортименту, підвищення якості та 
технічного рівня її виробництва.  
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