До Дня машинобудівника
Робота підприємств машинобудування у Вінницькій області
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
Машинобудування має велике значення для зміцнення економіки
України і становлення її як незалежної високорозвиненої держави.
Найвпливовішими підприємствами області в цій галузі промисловості є
ТОВ «ПЕК ЕНЕРГО», ПАТ «Плазматек», ДП «Електричні системи»,
ПрАТ «Калинівський машзавод», ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»,
ТОВ «ТІРАС–12», Вінницька філія ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів»,
ТОВ «ГРІН КУЛ», Філія «Вінницятрансприлад» ПАТ «Українська залізниця»,
ТОВ «Вінницький агрегатний завод» – питома вага реалізації промислової
продукції цими підприємствами в загальнообласному обсязі становить майже
п’ять відсотків.
У 2019р. вагому частку (39,2%) в машинобудуванні Вінниччини займало
виробництво машин та устатковання, 24,8% становило виробництво
транспортних засобів, 24,1% – виробництво електричного устатковання,
11,9% – виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.
На регіональних підприємствах з виробництва машин та устатковання
28,4% припадало на виробництво машин і устатковання для сільського та
лісового господарства, 28,1% – на виробництво машин і устатковання для
виготовлення харчових продуктів і напоїв, 16,7% – на виробництво
промислового холодильного та вентиляційного устатковання, 13,7% –
на виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання.
За підсумками роботи підприємств області у 2019р. перевищено рівень
2018р. у 1,4–4,6 раза з випуску установок електричних для підсилення звуку
(уключаючи блоки підсилювачів, що складаються з мікрофонів, підсилювачів
звукової частоти і гучномовців), електроустатковання звукового або візуальносигналізаційного,
теодолітів
й
тахеометрів
(тахометри);
приладів
та інструментів геодезичних, гідрографічних, океанографічних, гідрологічних,
метеорологічних або геофізичних інших, термометрів, не об’єднаних з
приладом іншим (нерідинні); на 2–30% – пристроїв для приймання,
перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та інформації
іншої, уключаючи пристрої для комутації та маршрутизації, прожекторів й
світильників вузьконаправленого світла подібних, інструментів для
вимірювання електричних величин без записувального пристрою, радіаторів та
електрокамінів з вмонтованими вентиляторами, газомірів (уключаючи
калібрувальні).
Заробітна плата є основним джерелом доходу працівників, основою
формування їхнього добробуту.

Середньомісячна
заробітна
плата
працівників
підприємств
1
машинобудування (дані наведено по юридичних особах та відокремлених
підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)
у 2019 році становила 9302 грн, яка майже на чверть (на 24,4%) збільшилась у
порівнянні з 2018 роком, та яка в 2,2 раза перевищувала рівень мінімальної
заробітної плати, яка становила 4173 грн. Розмір середньомісячної заробітної
плати штатного працівника був на рівні середнього розміру по економіці
області (9299 грн).
Середньооблікова
кількість
штатних
працівників
підприємств
машинобудування у 2019 році порівняно з 2018 роком зросла майже на
половину (на 44,2%) та становила 7294 особи.
У січні–липні 2020р. у виробництві електричного устатковання
перевищено рівень січня–липня 2019р. у 1,9–6,1 раза з випуску панелей
числового керування, в які вмонтовані машини для автоматичного оброблення
даних низьковольтні, на напругу не більше 1 кВ, обладнання холодильного та
морозильного іншого, трансформаторів інших потужністю більше 1 кВ·А, але не
більше 16 кВ·А; на 1–34% – систем гідравлічних (з приводом у формі циліндра),
теплообмінників, інструментів й апаратури для вимірювання або контролю
електричних величин, приладів електричних сигналізаційних для захисту від
крадіжки або пожежі та апаратури подібної для використання в будівлях, люстр
та інших світильників електричних стельових та настінних (крім тих, які
використовуються для освітлення відкритих майданчиків або доріг).
У січні–липні 2020р. заробітна плата працівників підприємств
машинобудування становила 8742 грн, яка у порівнянні до відповідного
періоду минулого зменшилась на 1,3%, та яка в 1,9 раза перевищувала рівень
мінімальної заробітної плати, яка становила 4723 грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників у січні–липні 2020 року
порівняно з аналогічним періодом 2019 року збільшилась на 1,4% та становила
7152 особи.

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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