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УДК 908(477.64) 

РОЗВИТОК ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 

ПЕРІОД СЕМИРІЧКИ (1959-1965) 

Пачев С. І., Самонін Б.В. 

 

У 1959 р. в СРСР було прийнято семирічний план розвитку народного 

господарства на 1959–1965 роки. Порушення традиції «п‘ятирічок» було викликано 

необхідністю переглянути положення шостого п‘ятирічного плану, прийнятого у 

1956 р. Головними завданнями семирічки було проголошено піднесення усіх 

галузей економіки, вагоме підвищення рівня життя радянських людей, розвиток 

високотехнологічного виробництва. Семирічка розпочалася в умовах реалізації 

економічної реформи 1957 р., децентралізації управління економікою. 

Загальні тенденції економічного розвитку країни знайшли своє втілення й у 

нашому регіоні. У роки семирічки важка промисловість Запорізької області 

розвивалася динамічно. Окрім міста Запоріжжя, справжніми промисловими 

центрами стали Мелітополь, Бердянськ, Токмак.  

У місті Запоріжжі було здійснено реконструкцію багатьох підприємств, 

завдяки чому було налагоджено випуск нової продукції. У першу чергу 

реконструкція торкнулася підприємств металургійної галузі. На заводі 

«Дніпроспецсталь» почалося виробництво нових високолегованих конструкційних 

та інструментальних сталей. Дніпровський алюмінієвий завод ім. С. М. Кірова почав 

виготовляти ртутноперетворювальні агрегати, а також глинозем. На «Запоріжсталі» 

з червня 1959 р. мартенівські печі почали переводити на природний газ, що набагато 

збільшило їх продуктивність. Тривалість плавки була скорочена в середньому на 40 

хвилин, а знімання сталі з кожного квадратного метра поду печі зросло приблизно 

на 7 тонн. Якість металу також підвищилась, адже природний газ позбавлений 

шкідливих для металу домішок [5, с.101–105]. 

На «Дніпроспецсталі» унаслідок запровадження електромагнітного 

перемішування рідкого металу також зросла кількість та якість виробленої 
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продукції. Крім того, тут було впроваджено новий спосіб одержання високоякісних 

марок електросталі шляхом електрошлакового переплаву [5, с.104]. 

Завод феросплавів уперше в країні почав виробляти сплави у печах закритого 

типу. Продуктивність коксових печей коксохімічного заводу була найвищою в 

країні. Тут значно зросло виробництво коксу, фенолу, бензолу, нафталіну, добрив 

тощо, а з 1963 р. завод став виробляти роданистий натрій, потрібний для 

виготовлення штучної вовни – нітрону [5, с.104-105].  

Серед підприємств машинобудівної галузі найбільш знаковою стала 

реконструкція заводу «Комунар», що раніше випускав машини для сільського 

господарства. З листопада 1960 р. завод був переорієнтований на випуск легкових 

малолітражних автомобілів «Запорожець».  

У роки семирічки була здійснена реконструкція підприємств міста 

Мелітополя, яке перетворилося на потужний центр машинобудування. В ході 

реконструкції заводу «Гідромаш» були збудовані нові корпуси ковальсько-

пресового, механічного та складального цехів, розширено ливарний цех. Це 

дозволило перейти на випуск деталей для автомобіля «Запорожець», освоїти випуск 

нових моделей мотопомп [2].  

Було здійснено також реконструкцію заводу імені 30-річчя ВЛКСМ, що 

дозволило швидкими темпами освоїти виробництво потужних промислових 

холодильників [9]. Перейшов на випуск нової продукції завод імені Мікояна: у 

1960 р. було згорнуто виробництво дизелів (перенесено до Токмаку) і розпочато 

випуск моторів для малолітражного автомобіля «Запорожець» [6]. 

У 1964 р. внаслідок реорганізації Мелітопольського міськпромкомбінату було 

утворено завод «Побутмаш», до якого увійшли цех пральних машин, цех 

«Металонікель», цех лакофарбних виробів, а поза межами міста – цех ғ 1 у 

с. Якимівка та цех ғ 2 у с. Астраханка [1]. Завод «Побутмаш» став випускати 

побутові холодильники «Юг», а також побутові пральні машини [8, с.44-45, 54-57]. 

Було реорганізовано Мелітопольський ремонтно-механічний завод і на його 

базі створено агрегатний завод (пізніше перейменований на Мелітопольський завод 

тракторних гідроагрегатів). Основним профілем підприємства стало виробництво 
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гідравлічних розподільників для тракторів. Окрім цього, з 1959 р. розпочато випуск 

силових циліндрів, а з 1960 р. – амортизаторів для автомобіля «Запорожець». У роки 

семирічки МЗТГ перетворився на крупного постачальника гідроагрегатів – його 

продукція направлялася до Мінського і Харківського тракторних заводів, 

Харківського і Кишинівського трактороскладальних заводів, Брянського і 

Рибінського заводів шляхових машин, Львівського заводу автонавантажувачів, 

Коломенського заводу сільгоспмашин та ін. [7]. 

У 1959 р. ремонтний завод був перейменований на завод «Автозапчастина», 

основною продукцією якого стали деталі для автомобілів «ЗІЛ-164» та 

«Запорожець». До цього підприємство спеціалізовувалося на ремонті автомашин та 

тракторів [3]. 

У роки семирічки підприємства міста Мелітополя освоїли випуск більше 60 

видів машин і механізмів. Обсяг промислового виробництва зріс більш ніж у 

2,8 рази, а в машинобудуванні – у 4 рази. У першій половині 60-х років було 

здійснено докорінне технічне переоснащення підприємств міста. На них з‘явилося 

нове обладнання. Особливо слід відзначити уведення в дію потокових автоматичних 

ліній. Це дозволило різко збільшити продуктивність праці.  

У 1959 р. з Мелітопольського дизелебудівного заводу було перевезено 

обладнання на токмацький завод ім. Кірова, що тепер став спеціалізуватися на 

виробництві дизелів для нафтодобувної і лісової промисловості, зв‘язку, сільського 

господарства, морського і річкового флоту. За 1959–65 рр. виробництво продукції 

тут зросло більше, ніж удвічі. Місцевими конструкторами були розроблені перші в 

країні дизелі, що працювали на природному газі, а також вибухобезпечні двигуни 

для сільського господарства та вугільної промисловості [5, с.654]. 

Отже, у роки семирічки відбувся подальший розвиток важкої промисловості 

Запорізької області. Була здійснена докорінна реконструкція більшості 

металургійних, металообробних та машинобудівних підприємств не лише обласного 

центру, а й інших міст області. Окрім технічного переоснащення існуючих 

підприємств, було здійснено будівництво та уведення в експлуатацію нових 

підприємств. Оновився і значно розширився асортимент продукції підприємств 
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області, яка експортувалася до багатьох країн світу.  
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