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Рівень розвитку промислового виробництва у місті визначають 85 промислових 

підприємств. 

За 2013 рік підприємствами реалізовано промислової продукції на суму  

4,5 млрд.грн., що на 7,1% більше, ніж у 2012 році. Частка міста в загальнообласному 

показнику становила 27,3%. 

Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 17,1 тис. гривень. 

Найбільшу питому вагу в реалізації промислової продукції займає хімічна та 

нафтохімічна промисловість (24,3%), машинобудівна (22,2%), харчова (9,7%), легка (6,3%).  

За статистичними даними у січні-грудні 2013 року промисловими підприємствами з 

155 основних видів продукції, що виробляються у м. Хмельницькому, по 68 видах (43,9%) 

спостерігається зростання обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. По 87 видах (56,1%) – спад.  

Збільшилось виробництво окремих видів продукції у машинобудівній промисловості 

(з 50 видів - по 25 видах (50,0%) відбулося збільшення, у будівельній (з 5-ти видів – по 3-х 

(60,0%), у легкій промисловості (з 27-ми  видів по 13–ти (48,1%), у хімічній (з 12-ти видів - 

по 6-ти (50,0%), у харчовій (34-х видів по 10-ти (29,4%)). 

Підприємства продовжували удосконалювати виробничі процеси та обладнання, 

зокрема: переобладнано на тверде паливо існуючі тунельні пічки для випалу керамічної 

невогнетривкої цегли на ТДВ “Завод будівельних матеріалів”, впроваджено обладнання 

для високошвидкісної обробки деталей на ПВКФ “Бджілка”, обладнання для друку на 

бар’єрній плівці на ТОВ “Сіріус Екстружен”, вертикального обробного центру для 

виготовлення складних деталей на ДП “Новатор”, обладнання з виготовлення пряжі для 

виробництва килимів на ТОВ “Карат”, обладнання з лазерної різки металу на ПАТ 

“Укрелектроапарат”, нової лінії з виготовлення паль та плит перекриття на ТДВ 

“Хмельницькзалізобетон” тощо. 

Продовжувало розвивати виробничі потужності, створене у 2012 році підприємство 

по виготовленню сільськогосподарського обладнання з прямими іноземними інвестиціями 

ТОВ “Дювельсдорф Україна”. У 2013 році підприємством додатково створено 13 робочих 

місць. 

Інноваційну діяльність у 2013 році проводили 18 підприємств (у 2012 році – 16 

підприємств), а саме: ДП “Новатор”, ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес”, ПАТ 

завод “Нева”, ПФ “Імунітет”, ТОВ “Трансформатор-сервіс”, ВАТ “Темп”, ПАТ 

“Строммашина”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Сіріус-Екстружен”, ТОВ “Тін-Імпекс”, 

МКП “Південно-Західні тепломережі”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, ПП “Рудпол”, 

державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ПНВП “Корпускула”, ТОВ 

“Хмельницька універсальна компанія”, ТОВ “Карат”, ТОВ “Валдер”. Їх частка в загальній 

кількості звітуючих склала 21,2%.  

За 2013 рік у промисловій галузі отримано позитивний фінансовий результат у сумі 

336,4 млн.грн. (за 2012 рік – 231,4 млн.грн.). Зменшилась частка збиткових промислових 

підприємств з 45,% за 2012 рік до 30,0% за 2014 рік. 

На розвиток промислових підприємств міста у 2013 році залучено 6,5 млн.дол.США 

прямих іноземних інвестицій, що становить майже 20% від загальної суми іноземних 

інвестиції, що надійшли в економіку міста. 

За 2013 рік підприємствами експортовано товарів на суму 181,2 млн.дол.США, що 

на 19,7% більше, ніж у 2012 році. 

 


