
У 2020р. освоєно  123,3 млн.грн
капітальних інвестицій

ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА
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Середньомісячна 
заробітна плата у 
січні−липні 2021р.

становила 12,9 тис.грн,                        
що на 10,5%  більше, ніж                     
в середньому по області

Структура реалізованої продукції машинобудування
за видами промислової діяльності
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Підприємствами галузі 
у січні–липні 2021р.

реалізовано промислової 
продукції на 3,2 млрд.грн

5,6% обсягу капіталовкладень             
у промисловість області

ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ  ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
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ВЕРЕСНЯ

На підприємствах галузі 
машинобудування: 

18,2%  зайнятих                    
у промисловості

4,2% загальнообласної 
кількості штатних  

працівників

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників                                   
у січні−липні 2021р.         
склала 7,8 тис. осіб



У січні─липні 2021р. порівняно з січнем─липнем 2020р.

збільшено виробництво видів продукції зменшено виробництво видів продукції

Схеми інтегральні електронні інші

Манометри, датчики, індикатори та передавачі 
електронні

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

Вимикачi автоматичнi низьковольтнi на напругу
не бiльше 1 кВ

Основи апаратури електричної для контролю             
та розподілення електроенергії інші, на напругу 
не більше 1 кВ

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

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

Обладнання для зважування інше

Газоміри (уключаючи калібрувальні)

Інструменти й апаратура для автоматичного 
регулювання та керування  

Панелі числового керування, в які вмонтовані 
машини  для автоматичного оброблення даних, 
низьковольтні, на напругу не більше 1 кВ

Машини пральні та машини для сушіння одягу, 
побутові

Лампи електричні та освітлювальне обладнання,                       
з пластмаси та інших матеріалів

Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів 
внутрішнього згорання 

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

Комплекти ізольованих проводів для свічок
запалювання для двигунів та комплекти проводів
інші для транспортних засобів

Питома вага області у загальнодержавних обсягах
виробництва окремих видів продукції машинобудування у 2020 році

Вимикачi автоматичнi низьковольтнi на напругу не бiльше 1 кВ

38-67%Шнури для приладів, подовжувачі та комплекти шнурів на напругу не більше 1 кВ

Передачі гвинтові кулькові або роликові

Клапани запобіжні або випускні для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків
або аналогічних ємностей

9-15%
Фільтри всмоктувальні повітряні для двигунів внутрішнього зроряння

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

Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплекти
проводів інші для транспортних засобів

Манометри, датчики, індикатори та передавачі електронні

2-4%
Апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електичних на напругу
більше 1 кВ

Інструменти й апаратура для автоматичного регулювання та керування  

Головне управління статистики в Івано-Франківській області 2021

Експорт машин, обладнання  та механізмів електротехнічного обладнання

у 2020р.

142,5 млн.дол. США

18,8%  
загальнообласних 
обсягів експорту

у січні–липні 2021р.

108,7 млн.дол. США

16,6%  
загальнообласних 
обсягів експорту


