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Інформація від 18.04.2022 

про стан економіки України  

та підприємств вітчизняного гірничо-металургійного комплексу 

 

І. Економіка держави 

Сьогодні і на майбутнє Україні вкрай важливим є збереження макроекономічної стабільності. За оцінками економічних експертів поки це 

вдається, в першу чергу, в банківському секторі, що є добрим сигналом для бізнесу. Обсяг економіки у 2021 році становив майже $200 млрд, при цьому, 

за даними Київської школи економіки:  

- на початку війни тиждень воєнних дій на території 10 областей коштував Україні $2–2,5 млрд тільки нествореного ВВП;  

- зараз масштаби не такі значні, однак суттєво більших збитків українська економіка зазнає у майбутньому – через втрату виробничих 

потужностей, житлового фонду, інфраструктури, транспортних засобів та комерційних приміщень; 

- за умови, якщо гаряча фаза війни між Україною та Росією завершиться найближчим часом, ВВП України у 2022 році скоротиться не 

менш ніж на 10% (розрахунок МВФ, який є найоптимістичнішим). Це нівелює економічне зростання останніх семи (!) років. Відновитися після такого 

падіння економіка зможе не раніше 2025-го; 

- у разі, якщо війна буде затяжною, втрати ВВП України, за оцінкою МВФ, тільки цього року можуть сягнути 25–35%.  

Прогноз Світового банку більш песимістичний: у 2022 році економіка нашої держави може впасти на 45%.  

Український уряд оцінює можливі втрати ВВП у 35-40% за умови нерозширення окупованих територій та активної фази війни не довше 

кількох місяців (ці цифри відповідають зниженню споживання електроенергії на 35% згідно з даними ДТЕК, що є певним макроекономічним 

індикатором). Це засвідчив у своїй оперативній оцінці стану української економіки Український Центр економічної стратегії (ЦЕС). За його даними 

усього на девʼять найбільш постраждалих регіонів держави припадає 30% національного ВВП, або 21%, за вирахуванням звільнених областей (втім, 

джерела принаймні 70% українського ВВП залишаються більш-менш недоторканими).  

Чи не найбільше про масштаб втрат  свідчить показник експорту за березень: за місяць цифра скоротилася на 50% – до $2,7 млрд.  

За оцінкою однієї з провідних українських інвестиційних компаній Dragon Capital зараз доходи державного бюджету впали більш як на 50%, а 

надходження від податків знизились на 80%. Україні потрібна допомога міжнародних партнерів щомісячно на рівні $7 млрд, щоб покрити дефіцит 

бюджету та витрати на війну. 
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Рейтинги товарообігу України по групах товарів вітчизняного ГМК в розрізі її країн-партнерів за І кв. 2022 р. 
 

Група 26 «Руди, шлаки та зола», ТОП-5 
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ТОП-20 по групі 26 «Руди, шлаки та зола» товарів походженням з України (експорт-імпорт):  
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Група 72 «Чорні метали», ТОП-5 
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ТОП-20 по групі 72 «Чорні метали» товарів походженням з України (експорт-імпорт):  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Група 73 «Вироби з чорних металів», ТОП-5 
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ТОП-20 по групі 73 «Вироби з чорних металів» товарів походженням з України (експорт-імпорт):  
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Ситуація на підприємствах ГМК Дніпропетровської області станом на 

15 квітня 2022 року: 

 

АТ «ПГЗК», АТ «МГЗК» працюють, заробітна плата виплачується. 

 

ВГМК АТ «ОГХК» частково працює, з 20 квітня 2022 року заплановано повний запуск виробництва, заробітна плата 

виплачується. 
 

АТ «НЗФ» працює, заробітну плату виплачують. 
 

ПрАТ «ДМЗ» 

а) працює коксохімічне виробництво, заробітна плата виплачується, 

б) металургійне виробництво - після тривалої зупинки частково відновлена робота одного прокатного цеху та окремих 

структурних підрозділів, без участі яких неможлива робота цього прокатного цеху, працівники якого працюють три дні на 

тиждень, працівники інших структурних підрозділів також працюють три дні на тиждень, заробітна плата виплачується. 

 

ПрАТ «КАМЕТСТАЛЬ» працює на 80%, заробітну плату виплачують. 

 

ПрАТ «Южкокс» працює, заробітну плату виплачують; 

 

Підприємства ТОВ «ІНТЕРПАЙП» (ТОВ «МЗ Дніпросталь», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», 

ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб», АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», ПрАТ «НРЗ») частково 

відновлюють роботу (виконують роботи з обробки незавершеного виробництва та відвантаження залишків готової продукції, 

виконуються окремі види роботи),незадіяні працівники знаходяться на простої з оплатою в розмірі 2/3 відсотків тарифної ставки 

встановленого працівнику розряду (окладу), заробітна плата виплачується. 

 

ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» працює, заробітна плата виплачується. 
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ТОВ «ВСМПО ТІТАН УКРАЇНА» на простої з оплатою в розмірі 2/3 відсотків тарифної ставки встановленого працівнику 

розряду (окладу), заробітна плата виплачується, планується запуск з 02 травня 2022 року. 
 

ТОВ «ДМЗ Комінмет» частково працює, заробітна плата виплачується. 
 

ПрАТ «Дніпрометиз» частково працює, заробітна плата виплачується. 
 

АТ «ДЗПВ» з початку поточного року працювало нестабільно, у діючий час зупинено, з ряду причин виникла 

заборгованість з виплати заробітної плати, членам профспілки обласною організацію надається юридична та фінансова допомога, 

планується частково запустити виробництво з 18 квітня 2022 року. 

 

ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» з початку поточного року працювало нестабільно, у діючий час зупинено, 

працівники знаходяться на простої з оплатою в розмірі 2/3 відсотків тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу),з 

ряду причин виникла заборгованість з виплати заробітної плати. 
 

АТ «Дніпрометробуд» працює, є заборгованість з виплати заробітної плати. 
 

Ситуація на підприємствах ГМК Кривого Рогу станом на 

18 квітня 2022 року: 
 

ПРАТ Північний ГЗК – підприємство працює.  

Середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 5 632 особи. 

Заборгованість по ЗП – відсутня. 

Кількість працівників, що знаходяться в простої, який оплачується у розмірі 2/3 – 8 осіб., кількість працівників, що 

знаходяться у простої, який оплачується у розмірі 100%, - 320 осіб. 

Прийнято працівників 6 чол. Звільнено - 47 осіб. 
 

ТОВ МЕТІНВЕСТ – Криворізький ремонтно-механічний завод: підприємство працює у дві денні зміни. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 1 780 осіб. 

Заборгованість по ЗП – відсутня. 
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180 працівників призвали до лав ЗСУ. 
 

ПРАТ Південний ГЗК: апарат управління працює дистанційно.  

Заборгованість по ЗП – відсутня. 

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»:  

середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 6 529 осіб. 

Заборгованість по ЗП – відсутня. 
 

ПРАТ Центральний ГЗК:  

середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 4 061 особа. 

Заборгованість по ЗП – відсутня. 

Кількість працівників, що знаходяться у простої, який оплачується у розмірі 100% - 253 особи. 

Прийнято працівників - 10 осіб. Звільнено - 28 осіб. 

 

ПРАТ Інгулецький ГЗК – інформація відсутня 

 

ПрАТ «Суха Балка»:  

середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 4 061 особа. 

 

 

Дані по підприємствах ГМК України ґрунтуються на даних територіальних організацій ПМГУ 
 

Відділ соціально-економічної роботи апарату ПМГУ 

Валентина Броннікова 095-600-38-43 

 

 


