3.3. Промисловий комплекс
В місті здійснюють промислову діяльність 39 підприємств основного кола, якими за
2014 рік реалізовано промислової продукції на 5932,5 млн.грн, або 106,6% до Програми
на рік та в діючих цінах на 8,8% більше рівня 2013 року. Питома вага промисловості міста в
загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 3,3%.

В обсязі продукції, реалізованої промисловими підприємствами міста за 2014 рік
74,8% припадає на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування,
10,7% - на металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування. Питома вага галузі машинобудування в загальному обсязі реалізації
по місту збільшилась, в порівнянні з 2013 роком, на 7,0 в.п., галузі металургія – зменшилась
на 4,2 в.п.
Із загального обсягу реалізованої за 2014 рік промислової продукції, 22,3% припадає
на товари проміжного споживання, 67,6% - на інвестиційні товари, 0,2% - на споживчі
товари короткострокового використання, 0,4% - на споживчі товари тривалого
використання, 9,5% - на енергію.
За 2014 рік, в порівнянні з 2013 роком, збільшилось виробництво верстатів на 14,3%,
гідротехнічного та енергетичного обладнання – на 3,1%.
В 4,4 рази зменшилось виробництво вітроенергетичних установок, в 4,2 рази виробництво прокатного обладнання, в 3,0 рази – виробництво кранів, в 2,1 рази –
виробництво млинів, в 2,0 рази – виробництво машин шахтно-підйомних та комбайнів
прохідницьких та очисних, на 42,3% - виробництво ювелірних виробів, на 33,2% виробництво цементу, на 16,9% - валків прокатних, на 10,5% - виробництво сталі.
Виробництво пари та гарячої води зменшилось на 14,9%, електроенергії – на 9,7%.
Продукція підприємств машинобудівної галузі міста, яка займає одне з важливих
місць в економіці не тільки міста, а й регіону в цілому (обсяг реалізованої промислової
продукції підприємствами машинобудування становить 46,6% обсягу реалізованої
промислової продукції машинобудівної галузі області), орієнтована на потреби галузей
важкої індустрії (металургійного комплексу, вугільної та механообробної промисловості,
машинобудування в цілому).
Підприємство ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», питома вага
реалізації промислової продукції якого в загальному обсязі реалізації по місту складає
45,4%, продовжував працювати в складних умовах фінансово-політичної кризи та в умовах
проведення АТО на території міста. Обсяг виробленої промислової продукції (в діючих

цінах) за 2014 рік збільшився, у порівнянні з 2013 роком, на 1,7%, обсяг реалізованої
продукції – зменшився на 3,6%. Програмний показник обсягу реалізації промислової
продукції виконано на 89,8%.
За 2014 рік підприємством було виготовлено 699 тн доменного та сталеплавильного
устаткування, у т.ч. міксер МС-1300 для ВАТ «ЄВРАЗ Нижньо-Тагільський металургійний
комбінат» (Росія), сталевіз для ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Росія),
чотири машини для забивання льоток, два маніпулятора та плити холодильні для ПАТ
«Металургійний комбінат «Азовсталь» (м.Маріуполь), візок випалювальний для ПАТ
«Північний ГЗК» (м.Кривий Ріг), шаржир-машину для ВАТ «Уралкузня» (Росія), шахтнопіднімальну машину та дві механічні частини ШМП для підприємств України, Казахстану та
Росії, млини для: ПАТ «Південний ГЗК» (м.Кривий Ріг), ПАТ «Арселор Міттал» (м.Кривий
Ріг), ВАТ «Полтавський ГКЗ» (м.Полтава), ЗАТ «Північно-західна фосфорна компанія»
(Росія), ГМК «Норільський нікель» (Росія), ВАТ «Лебединський ГЗК» (Росія), Солікамський
рудник (Росія), ливарний кран для ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча»
(м.Маріуполь), прохідницькі комбайни для підприємств Росії та Казахстану, більш ніж 5000
тн устаткування для «Соколово-Сарбайського ГПО» (Казахстан), 2 вагоно-сповільнювача
для ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (м.Маріуполь) та Харківської «Південної
залізниці», 11786 тн валкової продукції, 3299 тн гідротехнічного та енергетичного
устаткування та 14047 тн запасних частин для різного устаткування. Продовжується
виробництво подушок для фірми «Даніелі» (Італія), роликів для ПАТ «Металургійний
комбінат «Азовсталь» (м.Маріуполь), двох конвеєрних комплексів (рудного та породного)
для Соколово-Сарбайського ГПО» (Казахстан), шахтно-піднімальних машин, прохідницьких
комбайнів, млинів, дробарок, певний обсяг гідротехнічного, енергетичного устаткування та
запчастин для різноманітного устаткування.
Підприємство продовжує співробітництво з партнерами країн близького та далекого
зарубіжжя. За звітний рік підприємствам Росії, Казахстану, Біларусі, Словаччини, Індії,
Франції, Румунії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Італії та інших країн відвантажено
промислової продукції на суму 2006,9 млн.грн., що становить 78,2% всієї відвантаженої
продукції підприємством.
Підприємство ПАТ «Енергомашспецсталь» спеціалізується на виробництві литих та
кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для важкого,
енергетичного та транспортного машинобудування, металургічної, гірничодобувної
промисловості.
Обсяг виробництва промислової продукції (в діючих цінах) за 2014 рік, в порівнянні з
2013 роком, збільшився на 11,3%, обсяг реалізованої продукції – на 13,4%. Програмний
показник обсягу реалізації промислової продукції виконано на 109,0%.
Одними із основних пріоритетних завдань галузі машинобудування на 2014 рік були
подальше вдосконалення та освоєння нової номенклатури продукції та пошук нових
споживачів та ринків збуту. Сучасний ринок потребує постійного оновлення номенклатури
продукції, що виробляється, безупинної розробки та швидкого освоєння нових зразків.
Підприємством успішно втілені у виробництво види продукції: збірні вузли (муфти зубчаті,
шпиндельні пристрої, ротори, редуктори, штампоутримувачі), ливарна продукція (чаші
шлаковозні, хрестовини, мульди, колеса зубчаті, траверси), литво з механообробною
(бандажі, вінці зубчаті, маточини, цапфи, циліндри), поковки з та без механообробки (вали
генераторів для вітряків, ролики, валки, вал-шестерні, вали, плити, ротора турбін, колеса
зубчасті, обичайки, кришки для сосудів високого тиску).
Підприємство продовжує співпрацю з замовниками з України, Білорусі, Німеччини,
Росії, Індії, Іспанії. Планомірна робота по розширенню ринків з дальнім зарубіжжям
дозволила збільшити обсяги поставок у Францію, Фінляндію, Австрію, Італію, США.
Питома вага реалізованої промислової продукції на експорт становить 82,4% всієї
реалізованої продукції підприємства.
Підприємство ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» випускає
важкі верстати токарної і фрезерної групи. Обсяг виробництва промислової продукції (в

діючих цінах) за 2014 рік, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшився на
4,5%. Обсяг виробництва башт вітроустановок і анкерних кошиків становить 45,9% до
загального обсягу виробленої промислової продукції, виробництво верстатної продукції –
26,6%, ремонт верстатної продукції – 3,1%, запасні частини – 2,5%, інші види продукції –
21,8%. Обсяг реалізованої промислової продукції – 234,5 млн.грн. (з якої 26,7% - на експорт),
що становить 85,9% запланованого на рік.
В зв’язку з проведенням АТО на території регіону на підприємстві знижено обсяги
укладених договорів на виготовлення товарної продукції та надання послуг, мали місце
відмови партнерів на здійснення авансових платежів та відправки продукції для виконання
послуг з механообробки через небезпеку пошкодження товару при транспортуванні і
збереження його цілісності на підприємстві, так як в ході проведення АТО ПАТ «КЗВВ»
неодноразово піддавався обстрілам. Мають місце руйнування будівель та споруд,
пошкодження верстатного та іншого обладнання.
В звітному році виникали проблеми з організацією збуту виробленої продукції та
постачанням комплектуючих матеріалів, що, в свою чергу, привело до різкого зростання
транспортних витрат з причини ризику пересування на сході України.
Все це привело до зниження обсягів виробництва, зростання витрат, недостатку
грошових коштів та зниженню доходів.
Підприємство ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» випускає
устаткування для металургійної, вугільної, гірничодобувної та інших галузей промисловості.
За підсумками роботи звітного року обсяг реалізованої промислової продукції (в діючих
цінах), в порівнянні з 2013 роком, знизився на 38,5%. Із загального обсягу реалізованої
продукції 86,1% - прокатне обладнання та запасні частини до нього, 13,1% - металургійне
обладнання. Основні споживачі продукції ПАТ «СКМЗ» – підприємства Росії та Білорусії.
Питома вага продукції, реалізованої на експорт в загальному обсязі реалізації становить
54,8% (у 2013 році – 29,4%). Програмний показник обсягу реалізації промислової продукції
виконано на 39,5%.
ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» створене для виробництва та сервісного
обслуговування вітроенергетичних установок. За 2014 рік обсяг реалізованої промислової
продукції становить 1059,9 млн.грн. (112,3% до запланованого на рік). За звітний рік на
підприємстві вироблено 5 вітроенергетичних установки, обсяг реалізованої промислової
продукції на 0,7% вище рівня 2013 року.
ПрАТ «Краматорський завод металевих конструкцій» спеціалізується на
виробництві металоконструкцій для об’єктів промислового та цивільного будівництва. На
підприємстві працює комплекс обладнання для забезпечення технологічного процесу, а
спеціалістами конструкторського відділу ведеться розробка технічної документації креслень
КМД.
Обсяг виробленої промислової продукції за звітний рік на 46,8% менше, ніж за 2013
рік, обсяг реалізованої – на 44,8%. Програмний показник обсягу реалізації промислової
продукції виконано на 56,9%.
Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Краматорський феросплавний
завод» є виробництво феросплавів. Окрім цього, виробляється та реалізується продукція із
відходів виробництва - щебінь, який використовується переважно в будівництві. У звітному
році розпочато випуск феромарганцю, обсяг якого становив 82,9 тис.тонн, або 92,1% до
запланованого обсягу. За 2014 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 788,8
млн.грн., що в діючих цінах в 59,5 рази більше, ніж за 2013 рік.
Завод автогенного обладнання «Донмет» - провідний в Україні виробник
сертифікованого обладнання для газополум’яного різання, зварки, пайки та нагріву металів
та інших матеріалів. Обсяг виробленої промислової продукції за 2014 рік склав 61,7 млн.грн.,
що на 9,6% менше, ніж за 2013 рік. Обсяг реалізованої промислової продукції становить 47,8

млн.грн., що на 8,9% менше. Продукція заводу поставляється споживачам різних країн,
питома вага реалізованої промислової продукції на експорт в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції становить 67,1%. Програмний показник обсягу реалізації промислової
продукції виконано на 70,3%.
Складні обставини, що склалися на ринку феросплавів та металу вплинули на попит
на прокат і, як наслідок, – вимушені простої прокатного стану на ТОВ «Краматорський
металопрокатний завод». Виробництво прокату чорних металів зменшилось в 7,2 рази та
становить 4,1 тис.тонн. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2014 рік становить
7794,6 тис.грн., що в 5,9 рази менше рівня 2013 року та становить 17,9% до запланованого.
Збитки за звітний рік склали 9,2 млн.грн., дебіторська заборгованість – 7,1 млн.грн.,
кредиторська – 64,1 млн.грн.
До основного кола підприємств з виробництва ювелірних виробів відносяться 8
підприємств, обсяг виробництва яких за 2014 рік склав 29,3 млн.грн., що майже вдвічі
менше, ніж за 2013 рік.
Найбільшим виробником вказаної продукції у місті є ТОВ ВТП «Ювелірсервіс», яке є
членом Асоціації Українських ювелірів і членом ТПП та володіє власним фірмовим
товарним знаком, зареєстрованим у Державному департаменті інтелектуальної власності.
Продукція, яку виробляє підприємство, відповідає міжнародним стандартам ISO.
Нестабільна ситуація в країні, а особливо в нашому регіоні, негативно вплинули на
виробничу діяльність підприємства. Так, за 2014 рік було реалізовано продукції на 8,0
млн.грн., що в 2,2 рази менше показника 2013 року та становить 33,3% річного планового
показника. Обсяг виробництва промислової продукції склав 11,3 млн.грн., що в 3,2 рази
менше рівня минулого року, на 18,5% скоротилася кількість штатних працівників та на
32,5% - середньомісячна заробітна плата.
Подальший розвиток контролю якості продукції, яка повинна відповідати сучасним
вимогам та витримувати конкуренцію на ринку збуту, був одним з пріоритетних напрямків
розвитку промислових підприємств міста у звітному році.
Протягом 2014 року продукцію, що відповідає міжнародним сертифікатам ІSO,
виробляли ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Завод автогенного обладнання Донмет", Філія ПАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод "Пушка", ТОВ "ВТП
Ювелірсервіс" та ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі». Загальний обсяг реалізованої
продукції, що відповідає міжнародним сертифікатам, за звітний рік склав 2710,6 млн.грн. або
64,5% до запланованого на рік.
Питома вага продукції, сертифікованої за стандартами ISO, у загальному обсязі
реалізації по місту склала 45,7%.
Обсяг реалізації сертифікованої продукції на ТОВ “Завод автогенного обладнання
Донмет” за 2014 рік склав 47,1 млн.грн., або 70,7% до запланованого на рік. Випробувальну
лабораторію і систему керування якістю виробництва сертифіковано за стандартом ISO
9001-2000 та українським стандартом ДСТУ ISO 9001-2001. Міжнародним стандартам
відповідає 98,5% усієї реалізованої промислової продукції.
Продукція на підприємстві Філія ВАТ "Євроцемент – Україна" - "Краматорський
цементний завод – Пушка" сертифікована по ДСТУ ISO 9001. Система управління якістю
розроблена, впроваджена та сертифікована «УКРБУДСЕРТ» ТОВ «Ракурс ЛТД» 22.07.2011
строком на 5 років (до 21.07.2016). Обсяг реалізованої сертифікованої продукції на цьому
підприємстві склав 86781,8 тис.грн., або 52,1% до запланованого на рік. Обсяг реалізованої
сертифікованої продукції знизився, в порівнянні з 2013 роком, на 27,6%. На невиконання
запланованих обсягів впливають зниження обсягів замовлень через падіння будівельної
діяльності основних замовників, високі тарифи на транспортування сировини для
виробництва цементу, робота на привозному клінкері, зростання фактичних норм витрат
електроенергії, яке викликане неритмічною роботою устаткування та проведення АТО на
території міста.

Продукція, що виробляє ТОВ ВТП "Ювелірсервіс", відповідає міжнародним
стандартам ISO (сертифікат №UA2.038.01800-06, зареєстрований 18.06.206 у реєстрі
Системи сертифікації УкрСЕПРО). Обсяг реалізованої продукції, яка відповідає
міжнародним стандартам ISO, склав 8,0 млн.грн., що становить 33,3% від запланованого на
рік показника.
На машинобудівних підприємствах міста (ПАТ "НКМЗ", ПАТ "СКМЗ", ПАТ
"ЕМСС", ТОВ "ЗАО "Донмет" та ПАТ "КЗВВ") функціонує система управління якістю ISO
9001-2000 та український стандарт ДСТУ ISO 9001-2001.
Високий рівень якості продукції, що випускається ПАТ "Новокраматорський
машинобудівний завод", забезпечується системою менеджменту якості, розробленої і
впровадженої на підприємстві, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ІSO
9001:2008. З 1994 року система якості пройшла сертифікацію в німецькому суспільстві
технічного нагляду ТЮФ-НОРД, а з 1997 року – у реєстрі УкрСЕПРО.
20-21 жовтня 2014 року міжнародною фірмою TUV-Thurigen був проведений 2-й
наглядовий аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO
9001:2008, підтверджено дію сертифікату, що був виданий міжнародною фірмою TUVThurigen у 2012 році. (TІС 1510096516, дійсний до 06.11.2015).
В листопаді 2014 року проведено 1-й наглядовий аудит українською фірмою НТЦ
"СТАНКОСЕРТ" на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат,
виданий НТЦ «СТАНКОСЕРТ» в 2013 році, №UА 2.008.08076-13, дійсний до 14 жовтня
2018 року.
В 2015 році планується провести ресертифікацію системи менеджменту якості
підприємства на відповідність вимогам ISO 9001:2008 фірмою TUV-Thurigen (Німеччина) та
2-й наглядовий аудит фірмою НТЦ «СТАНКОСЕРТ» на відповідність системи
менеджменту якості вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.
Продукція, що випускається підприємством, у повному обсязі відповідає нормативній
документації (НД) на її виготовлення, а вимоги НД до продукції відповідають вимогам
системи менеджменту якості, заснованої на МС ІСО 9001.
На ПАТ "Енергомашспецсталь" система менеджменту якістю відповідає вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Система поширюється на структурні підрозділи та
робочі процеси, які забезпечують розробку, виробництво та реалізацію продукції, а також на
процеси закупівлі матеріалів. У 2010 році органом по сертифікації TUV THURIN-GEN
(Німеччина) був виданий сертифікат відповідності стандарту ІСО 9001:2008. У серпні 2013
року була проведена ресертифікація, в результаті якої дію сертифікату було подовжено до
25.08.2016. 17.04.2011 органом по сертифікації TNO Certification B.V. Нідерланди був
виданий сертифікат відповідності стандарту ISO 14001:2004. Цей сертифікат дійсний до
01.05.2015.
ПАТ «ЕМСС» одне з перших підприємств України, яке пройшло аудит системи
енергоменеджменту усього виробництва за стандартом ISO 50001:2011. У серпні 2013 року
орган зі сертифікації системи менеджменту і персоналу TUV THURIN-GEN підтвердив, що
підприємство використовує систему енергетичного менеджменту згідно міжнародним
стандартам.
На ПАТ "СКМЗ" з 2006 року впроваджена система менеджменту якості у таких
областях, як проектування, виробництво, монтаж, шефмонтаж та обслуговування продукції
важкого машинобудування, устаткування прокатного й ад'юстажного, устаткування
ковальсько-пресового, устаткування для коксохімічної промисловості, валків до прокатних
станів, мостових кранів та мостових кранів-перевантажувачів, транспортних засобів
технічного обслуговування і ремонту колій (шляхової техніки), що підтверджено:
cертифікатом відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO
9001:2008, виданим органом сертифікації ТОВ «Інтерсерт-Україна» TÜV Thüringen e.V,
дійсний до 03.04.2015;

сертифікатом на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO
9001:2009, виданим органом сертифікації систем якості ТОВ «Випробувальносертифікаційний центр «Південтест», дійсний до 23.04.2018.

На ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування":
- проводилося перевидання процедур системи менеджменту якості, термін введення
в дію яких перевищує 5 років, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008;
- внесення змін до Керівництва з якості №4 2012 року;
- навчання груп внутрішніх аудиторів на виробничих курсах відповідно до вимог
міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та ISO 19011:2011;
- розробка цілей у сфері якості на 2014 рік в цілому по підприємству і окремо по
підрозділах;
- проведення внутрішніх аудиторських перевірок функціонування елементів
системи менеджменту, відповідно до вимог ISO 9001:2008;
- підтвердження відповідності системи менеджменту якості ПАТ «КЗВВ» вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 при проведенні першого наглядового аудиту
сертифікуючим органом «ТЮФ НОРД СЕРТ» (Німеччина) (25.03.2014-26.03.2014);
- підтвердження відповідності верстатної продукції в Державній системі
сертифікації УкрСЕПРО системі сертифікації ГОСТ.
Система менеджменту якості ISO використовується підприємствами при опануванні
нових напрямів діяльності, при збільшенні обсягів виробництва, сприяє підвищенню
конкурентоспроможності продукції на національному та міжнародному ринках, що дозволяє
на рівних конкурувати з провідними світовими виробниками.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами м.Краматорська за 2014 рік
(тис.грн.)
2014 рік

Назва
підприємства

Факт

Питома вага
реалізованої
продукції в
загальному
обсязі
реалізації, %

Факт за
2013 рік

ПАТ "НКМЗ"
ПАТ "СКМЗ"
ПАТ “КЗВВ”
ПАТ “ЕМСС”
ПрАТ “КЗМК”
ТОВ «Краматорський металопрокатний завод»
ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі»
ТОВ «КФЗ»
ТОВ «Завод ДОНМЕТ»
Філія ПАТ "Євроцемент-Україна" "КЦЗПушка"
ТОВ ВТП «Ювелірсервіс»
КВП «Краматорський водоканал»
ВО «КМРТМ»
КП «Тепломережа»
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

2567601,0
157928,0
234484,0
1337304
16778,2
7794,6
1059948,0
788843,4
47827,0

43,3
2,7
4,0
22,5
0,3
0,1
17,9
13,3
0,8

2663232,0
256600,0
199454,4
1179282,4
30375,4
46061,0
1052516,0
13261,0
52483,0

86781,8

1,5

123274,0

8000,0
39423,0
46689,8
24372,4
366148,0

0,1
0,7
0,8
0,4
6,2

17700,0
42067,0
43729,5
25315,1
378178,3

Усього по промисловості:

5932461,7

100,0

5451159,1

Реалізація продукції,
що відповідає міжнародним стандартами якості,
підприємствами м.Краматорська
Од.
виміру

Програма
2014 року

Факт за
2014 рік

У % до
Програми
на 2014 рік

тис.грн.

3000000

2567601

85,6

ТОВ "Завод автогенного
обладнання Донмет"

-//-

66600

47112

70,7

Філія ПАТ "ЄВРОЦЕМЕНТУКРАЇНА" - "Краматорський
цементний завод "Пушка"

-//-

166600

86781,8

52,1

ТОВ "ВТП Ювелірсервіс"

-//-

24000

8000

33,3

ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі»

-//-

943740

1059,9

112,3

Усього:

-//-

4200940

2710554,7

64,5

Питома вага у загальному обсязі
реалізованої продукції

%

66,7

45,7

Підприємства
ПАТ "Новокраматорський
машинобудівний завод"

х

3.3. Промисловий комплекс
Витрати на реалізацію, тис. грн.
(за програмою / фактично за 2014 рік)
у тому числі за рахунок коштів:
Зміст заходу

1

Термін
виконання

2

Виконавец
ь

3

місцевого бюджету
Всього

4

державного
бюджету

5

Обласного
бюджетту
6

бюджет
у міста
7

підприємства

інш.
джерел

8

9

Фактичний
результат

10

Галузь “Машинобудування”
ПАТ “Новокраматорський машинобудівний завод”

1.Створення цементної печі
ø1,5х2,0м (редукторний цех
заводу).

2014

ПАТ
“НКМЗ”

6400,1 /
7146,2

6400,1 /
7146,2

2.Створення ділянки
дробоструминної обробки
металоконструкцій (ЦМК).

2014

ПАТ
“НКМЗ”

4767,7 / 100,0

4767,7 /
100,0

3.Створення ділянки
фарбування
металоконструкцій на базі
фарбувально-сушильної
камери (ЦМК).

2014

ПАТ
«НКМЗ»

4441,0 / -

4441,0 / -

Виготовлено
обладнання та
поставлено на
підприємство. Піч
введена в
експлуатацію.
Ведеться
налагодження
процесу.
Розробляється
конструкторська
документація.
Впровадження
переноситься на
2016 рік.
Розробляється
контракт і
конструкторська
документація.

4.Придбання та введення в
експлуатацію 17 одиниць
сучасних металорізних
верстатів (обробних
центрів) з ЧПК з метою
впровадження нових
технологій механічної
обробки (механоскладальні
цехи заводу).

2012-2014

ПАТ
«НКМЗ»

Усього заходів: 4

76386,5 /
64705,0

76386,5 /
64705,0

91995,3 /
71951,2

91995,3 /
71951,2

ПАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування”
1.Виготовлення важкого
токарного верстату
1К670.18Ф3 з можливістю
наплавлення складних
поверхонь.

червень

ПАТ
“КЗВВ”

15700 / 15700

15700 /
15700

2.Виготовлення токарного
накатного верстату
КЖ1842.МФ3.

вересень

ПАТ
“КЗВВ”

2400 / -

2400 / -

3.Виготовлення трубчастої
вежі вітроенергетичної
установки потужністю 3
МВт.

червень

ПАТ
«КЗВВ»

5830 / -

5830 / -

23930 / 15700

23930 /
15700

Усього заходів: 3

Введено в
експлуатацію 7
металорізальних
верстатів.

ПАТ “Енергомашспецсталь”

1. Реконструкція і
модернізація термічних
нагрівальних печей в цехах
(ТЦ, КПЦ).

протягом
року

ПАТ
“ЕМСС”

2683 / 3611,4

100 /
3611,4

2583 / -

Економія
енергоресурсів

2.Реконструкція ЕСПЦ.

протягом
року

ПАТ
“ЕМСС”

32328 / 7980,7

500 /
7980,7

31828 / -

Покращення якості
продукції,
економія
енергоресурсів,
охорона
навколишнього
природного
середовища

3.Реконструкція СЛЦ.

протягом
року

ПАТ
“ЕМСС”

6873 / 1763,4

350 /1763,4

6523 / -

-//-

19058 / 200,0

Збільшення
номенклатури
продукції

4.Придбання, модернізація
і введення в експлуатацію
металообробних верстатів в
механічних цехах.

протягом
року

ПАТ
“ЕМСС”

19558 /
45525,2

500,0 /
45325,2

Усього заходів: 4

61442 /
58880,7

1450 /
58680,7

5000 / -

5000 / -

59992 / 200,0

ПАТ “Старокраматорський машинобудівний завод”

1.Впровадження
установки ХТС
продуктивністю 1012 т суміші/годину
із системою
регенерації
відпрацьованої
суміші.
2.Проведення
наглядових та
внутрішніх аудитів.

2014

2014

ПАТ
“СКМЗ”

ПАТ
“СКМЗ”

Усього заходів: 2
Усього по галузі “Машинобудування”:
13 заходів
Галузь “Легка промисловість”

40 / 40

40 / 40

5040 / 40

5040 / 40

182407,3 /
146571,9

122415,3 /
146371,9

Проведено 29
внутрішніх
перевірок, згідно
затвердженого
плану-графіку та
2 наглядових
аудита у квітні та
травні 2014 року.

59992 /
200,0

ПАТ “Швея”
1.Впровадження
нового
обладнання в розкройному
цеху.

березень

ПАТ
“Швея”

21 / -

21 / -

2.Освоєння нових ринків
збуту.

2014

ПАТ
“Швея”

5/-

5/-

3.Освоєння нових моделей.

2014

ПАТ
«НКМЗ»

5/-

5/-

31 / -

31 / -

31 / -

31 / -

Усього заходів: 3
Усього по галузі “Легка промисловість”: 3
заходи

Всього по промисловості:
16 заходів

182438,3 /
146571,9

122446,3 /
146371,9

59992 /
200,0

