
«Становлення промисловості  Донеччини. 

Машинобудівна галузь. 

1889 – 1940 рр.» 

 

Машинобудівна галузь, як невід’ємна частина промисловості, займає одне з провідних 

місць в економіці країни. Неможливо собі уявити сучасний світ без виробів машинобудування. 

Це вантажний і пасажирський транспорт - наземний, повітряний та водний,  машини для 

сільського  господарства, обладнання для всіх галузей промисловості; енергетичне 

обладнання, всілякі прилади та побутові машини. Рівень розвитку машинобудівної галузі 

демонструє економічну міць  країни, тому розвиток власного машинобудування - одне з 

головних завдань, яке необхідно вирішувати країні для зайняття провідних позицій у світовій 

економіці. На території Донеччини з кінця ХІХ сторіччя до початку Другої світової війни вона 

разом із вугільною, металургійною галузями формувала сучасне обличчя індустріального 

краю.  

1. Зародження та розвиток. 1800-1917 рр. 

 

Історія зародження машинобудування Донеччини та її підйому припадає на період 

індустріального буму, який розпочався наприкінці ХІХ сторіччя. Країна потребувала більше 

вугілля, металу та всіляких машин. Механізація видобутку вугілля, залізної руди, металургія, 

залізниця потребували все більше обладнання, яке у той час везли з розвинутих країн Європи. 

Висока вартість закордонного обладнання не дозволяла закуповувати його в достатній 

кількості. Наприклад - на більшості шахт переважала ручна праця, але видобуток вугілля, його 

транспортування та сортування, відкачка підземних вод потребувало дедалі більшої 

механізації. Багато підприємців розуміли це та докладали зусилля для організації нового 

виробництва. Для цього їм надавались пільги для подальшого розвитку цієї галузі 

промисловості. Створювались спільні акціонерні товариства,  залучались іноземні капітали, 

більшою частиною бельгійські, французькі та німецькі. 

Першопроходцями в освоєнні нового 

напрямку стали компаньйони інженер-механик 

Едуард Боссе та підприємець Рудольф 

Геннефельд, обидва німецького походження. У 

1889 році вони придбали у поміщика і 

шахтовласника Рутченка кілька десятин землі 

та заснували на пустирі біля Юзівки 

машинобудівний і чавуноливарний завод з 

ремонту і виготовлення шахтного 

устаткування. На заводі вироблялися парові 

вуглепідйомні машини, парові котли, ручні та 

механічни лебідки, парові і ручні насоси і 

вентилятори, водовідливні машини, кліті, 

вагонетки різних видів, буровий інструмент 

тощо. Із записів головного конструктора заводу І. Давлюда (1989 рік): «Чавуноливарний завод 

складався з ковальського цеху, невеликої вагранки і механічної майстерні. Це був один з 

чотирьох існуючих … заводів, які виготовляли гірничошахтне обладнання. Напівкустарний в 

ту пору завод випускав грохоти для сортування вугілля, перекидачі, вагонетки, копрові шківи, 

шахтні кліті і парові лебідки для шахтного підйому і відкачування. У 1890 році на заводі 

працювало тільки 50 чоловік, в 1896 – вже 140. Завод мав дві парові машини по 14 кінських 

сил і два парових котла по 240 квадратних футів. У 1900 році кількість робочих зросла до 210, 

в 1910 - до 315 працівників»1.  

                                                 
1 Вербиченко В.П. «Жизнь замечательных заводов: НПК «Горные машины». – Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 

480 с., илл. (мовою оригіналу) 
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У 1894 році в селищі Нью-Йорк на 

землях колонії німців-менонітів 

німецьким інженером Якобом Нібуром 

збудовано машинобудівний завод з 

виготовлення обладнання для сільського 

господарства. Це вже його друге 

підприємство після заводу в колонії 

Ольго-Фельд в Таврійській губернії. 

Продукція заводу на виставках 

сільськогосподарських машин постійно 

отримувала призи за свою якість. До 

Першої світової війни на заводі 

працювало близько 2-х тисяч робітників, 

переважно жителів Нью-Йорка та навколишніх сіл. 

До кінця ХІХ сторіччя на території сучасної Донецької області збудовано та запущено 

в експлуатацію ще три машинобудівні заводи: Горлівський, Старокраматорський та 

Дружківський (сучасні назви). 

Горлівський машзавод (збудовано у 1895 році «Бельгійським акціонерним 

товариством») орієнтувався на випуск обладнання переважно для вугільної, а також 

металургійної промисловості. 

На заводі постійно розширювались виробничі площі, розширювався асортимент та 

виробництво: від вуглепідйомних машин, шахтних вентиляторів до повітродувних машини 

тощо. У 1906 році тут працювало близько 1000 робітників. 

У 1896 році підприємцем німецького походження 

Конрадом Гампером біля станції Краматорська закладено 

будівництво механічного заводу. Згодом збудовано 

ливарний цех. Завод виробляв вантажопідйомні крани, 

шахтне устаткування, парові машини. 23 квітня 

1899 року завод стає акціонерним «Краматорським 

металургійним товариством» (далі - КМТ). Засновником 

КМТ стала фірма «В. Фіцнер і К. Ґампер». 

Незабаром на КМТ розпочалось виготовлення 

різноманітного обладнання для металургійної галузі. 

Продукція, що випускалась на КМТ, відрізнялась 

високою якістю. У 1900 і 1910 роках на міжнародній 

виставці в Парижі обладнання, яке випускається 

товариством, удостоєне вищими нагородами «Гран-прі». 

У 1902 році на КМТ освоєно випуск прокатного 

обладнання, а у 1907 році розпочато самостійне 

виготовлення прокатних станів.  

З початком Першої світової війни німецькі піддані 

виходять зі складу акціонерного товариства. 

У лютому 1898 року бельгійські промисловці 

заснували «Торецьке сталеливарне і механічне анонімне 

товариство» та збудували на місці колишнього цукрового заводу, біля станції Дружківка, 

Торецький сталеливарний і механічний завод. Завод складався із сталеливарного, механічного,  

ковальського, котельного, вагонного та ресорного цехів. Підприємство виготовляло вагони та 

вагонетки, колісні скати, ресори та пружини, стрілочні переводи, ковані вироби, запчастини, 

а також чавунні і сталеві відливання для рудників і залізниці.  

Для всіх підприємств як машинобудівної так і інших галузей промисловості 

характерною рисою того часу були важкі умови праці, 10-12 годинний робочий день, велика 

частка  ручної праці у виробничих процесах. 
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Націоналізація підприємств та індустріалізація. 1918-1940 рр. 

 

У 1918-1920 рр., з приходом до влади більшовиків, всі підприємства на території 

Донеччини націоналізовано радянською владою.  

 У 20-х роках ХХ століття на всіх існуючих заводах галузі почалось поступове 

відновлення після вимушених простоїв під час війни. Підприємства зазнавали модернізації та 

розширювали свій асортимент, а також збільшили обсяги виробленої продукції.   

У 1928 році в країні розпочався форсований процес модернізації існуючих та 

будівництва нових промислових підприємств, здебільше важкої промисловості. Значимими 

новобудовами того часу на території України стали Дніпрогес, Запоріжсталь, Криворіжсталь, 

Азовсталь, Харківський тракторний завод та Новокраматорський машинобудівний завод. 

Індустріалізація проходила за рахунок крайнього перенапруження трудових і 

промислових ресурсів. Матеріальні стимули часто замінювалися політичними та 

ідеологічними. Цей процес супроводжувався активною пропагандою. Одним із аспектів такої 

політики стало «соціалістичне змагання» у всіх галузях народного господарства. 

Більшість існуючих машинобудівних заводів Донеччини переорієнтовались на випуск 

важкого обладнання для забезпечення потреб підприємств добувної, металургійної, 

енергетичної галузей та оборонної промисловості. 

У Юзівці завод Боссе стає державним 

машинобудівним і чавуноливарним заводом. У 

1935 році його  перейменовано на Донецький 

машинобудівний завод. Спеціалізацією його стали 

шахтні підйомні машини, лебідки, випуск яких у 

1939 році досяг 900 штук на рік. На підприємстві 

працювало 2400 робітників. 

У селищі Нью-Йорк з 1920 року почалось 

відновлення роботи машинобудівного заводу. За 

три роки запрацювали всі основні цехи.  З 

1931 року завод змінив профіль продукції, що 

випускався. Протягом наступних десяти років відбулася повна реконструкція цехів, 

побудовані нові цехи. 
завод         
Горлівка. Горлівський машзавод у 1920-х роках докорінно реконструйовано та 

перетворено у велике підприємство вугільного машинобудування. У 1928 році на 

Горлівському машзаводі  розроблено та виготовлено першу вітчизняну врубову машину. А 

через п’ять років здано в експлуатацію цех з серійного виготовлення врубових машин. У 

1937 році горлівські машинобудівники повністю забезпечують вугільну галузь цим 

обладнанням. За рік до цього на підприємстві розпочато випуск вугільних комбайнів.  

Краматорськ. У 1919 році Краматорське металургійне товариство (КМТ) стало центром 

з ремонту та будівництва бронепотягів. З 1920 року його реорганізовано у Краматорський 

державний машинобудівний і металургійний завод (КДМЗ). У 1925 році КДМЗ перетворений 

у трест «Краматорський машинобудівний і металургійний завод» (КММЗ). Вперше, після 

1917 року, на заводі виготовлено серію прокатного обладнання: стан 325 і стан 720. У 

1928 році на КММЗ виготовлено металургійні розливні крани вантажопідйомністю                 

175-200 тон, а у 1931 році на - 120-тонну станину для першого вітчизняного блюмінга. 

У 1934 році машинобудівний завод виділений з КММЗ у самостійну одиницю під 

найменуванням «Старокраматорський машинобудівний завод» (СКМЗ). 

Дружківка. У 1920 році в складі Торецького сталеливарного та механічного заводу 

працювали 10 основних цехів. Основна номенклатура заводу: стрілочні переводи різних типів, 

залізничні вагони, рудничні вагонетки, костилі, лиття, запчастини для залізничного 

транспорту. У 1925 році побудовано цех з виготовлення вагонеток. 
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У 1928 році завод реорганізовано в Торецький машинобудівний завод. Протягом     

1928-1929, 1932 рр. завод реконструйовано та переорієнтовано на виробництво гірничого 

устаткування. 

У 1936 році завод стає підприємством вугільного машинобудування  і випускає 

продукцію для шахт і залізничного транспорту.  

До 1940 року до складу підприємства входило 24 цехи з 5602 робітниками. Завод 

випускав платформи на гусеничному ходу для торф'яної промисловості, екскаватори системи 

Рікмана, породонавантажувальні машини, запчастини до гірничих машин, виконував 

замовлення для потреб оборони. 

НКМЗ. 

Історії з будівництва та розвитку 

гіганта машинобудування написано 

багато книг та статей. Ми лише 

зупинимося на значних подіях в житті 

підприємства з початку затвердження 

Державним інститутом з проектування 

металургійних заводів у 1928 році 

ескізного проєкту будівництва та до 1940 

року. 

08 жовтня 1929 року відбулась 

урочиста закладка фундаменту 

майбутнього заводу, як годиться для того 

часу - під час великого мітингу.  

У 1931 році запущено цех 

металоконструкцій, а на будівництві 

заводу працювали в три зміни 16 тис. робітників. До кінця 1932 року тут працювали вже 25 

тис. робітників. 

Поступово в експлуатацію вводились нові цехи. 

Левову частину складного обладнання для заводу завозили із США, а решту – з 

Німеччини. 

 17 вересня 1934 року підписано наказ по Народному комісаріату важкої промисловості 

про зарахування заводу в список діючих підприємств. А вже 28 вересня відбувся офіційний 

пуск підприємства. 

Під час запуску заводу з’ясувалось, що через брак кваліфікованих верстатників, за 

новими імпортними станками майже ніхто не міг працювати, тому доводилося залучати для 

роботи на них нечисленних заводських інженерів. Після цього на НКМЗ терміново 

створювались робочі школи для навчання працівників роботі на новому обладнанні. 

Для забезпечення потреб промисловості спецсталями та через відмову західних країн 

постачати  цю продукцію, країна потребувала сучасне прокатне обладнання. Через відсутність 

на той час вітчизняних фахівців  довелось проєкт тонколистового стану і частину обладнання 

за 4 млн руб золотом закупити в США. За 1935-1937 рр. безперервний широкосмуговий 

тонколистовий стан 1680 побудували та здали в експлуатацію на Запоріжсталі. У його 

створенні взяли участь СКМЗ, Уралмаш, Іжорський завод. НКМЗ як генеральний 

постачальник виготовив 11 тис. тон унікального обладнання. 

З пуском Новокраматорського машинобудівного заводу відпала необхідність 

закуповувати за кордоном важке обладнання для модернізації та будівництва заводів гірничо-

металургійного  комплексу та оборонної промисловості. 

З початку пуску та до кінця 1940 року НКМЗ виготовив 140 тис. тон різного 

обладнання. На заводі працювало 20 тисяч робітників. 

Краматорський завод важкого верстатобудування 
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З метою забезпечення країни верстатами для обробки колісних пар рухомого складу 

залізниці, прокатних валків та великогабаритних відливок у 1937 році розпочато будівництво 

Краматорського заводу важкого верстатобудування. 

У 1939 році побудовані модельний, інструментальний, механічні цехи № 1, № 5 та 

гараж. 

У 1940 році завод випустив свою першу продукцію - два вальцетокарних верстати для 

обробки прокатних валків. Роботу підприємства забезпечували 1600 робітників.  

Наприкінці 1940 року машинобудівна галузь Донеччини являла собою здебільшого 

підприємства важкого машинобудування,  які забезпечували своєю продукцією потреби інших 

галузей промисловості Донецько-Придніпровського регіону та інших областей країни. 

Обладнання та запчастини виготовлялись для вугільної, гірничодобувної, металургійної, 

енергетичної, оборонної та інших галузей народного господарства. Марки НКМЗ та СКМЗ  

були відомі у всій країні та підтверджували якість виробленого обладнання та його 

унікальність. 

За якісь півстоліття, від першого заводу Едуарда Боссе у Юзівці машинобудівна галузь 

Донеччини виросла у потужний промисловий комплекс, який разом з іншими підприємствами 

важкої промисловості докорінно змінив обличчя регіону, перетворивши його на 

індустріальний центр країни. 

Завдяки зусиллям десятків тисяч людей – проєктувальників, конструкторів, інженерно-

технічних працівників, будівельників, робітників машинобудівних професій – відбулось 

становлення машинобудівної галузі Донеччини.    

 

Головний спеціаліст відділу 

використання інформації документів 

В’ячеслав Клименко 

 

Бібліографія 

 

1) Матеріали Державного архіву Донецької області. 
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Дикое Поле, 2012. – 480 с., илл. (мовою оригіналу). 

7) Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. «Триста років самотності: український Донбас у 

пошуках смислів і Батьківщини» – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 720 с. 

8) Кульчицький С. В. «Радянська індустріалізація на Донбасі: 1926-1938. Науково-популярний 

нарис. _ К.: Інститут історії України НАН України, 2015-120 с.». 

9) Матеріали інституту історії Академії наук УРСР «Історія міст і сіл Української РСР. 

Донецька область». Київ – 1970. 

10) Матеріали з вебсайту Торецької міської ВЦА Бахмутського району  Донецької області 
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