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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу або недоцільне 

“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми. 

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 

складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 

 
 

 
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2012 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Промисловість. Індекс промислового виробництва за січень–

травень 2012р. до січня–травня 2011р. становив 102,8%.  

Зростання випуску продукції забезпечено результатами роботи  

в усіх основних видах промислової діяльності області: добувній  

галузі (індекс – 104,8%), переробній (101,4%) та сфері виробництва і 

розподілення електроенергії, газу та води (103,2%), однак темп росту 

промислового виробництва поступово уповільнюється – порівняно з 

підсумками за січень–квітень п.р. – на 0,3 в.п., порівняно з початком року – 

на 6,8 в.п. 

Показники зростання індустрії Дніпропетровщини визначали, перш 

за все, позитивні тенденції у роботі підприємств видобувної галузі, де 

збільшився випуск продукції як у добуванні паливно-енергетичних 

корисних копалин (106,5%), так і неенергетичних (104,5%). 

Зафіксовано і вагомий внесок переробних підприємств регіону –  

з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (100,1%), продукції 

металургії та металообробки (101,1%), машинобудування (101,7%), 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (104%), продукції  

легкої промисловості (108,1%), іншої неметалевої мінеральної  

продукції (108,9%). 

Перевищено рівень виробництва січня–травня 2011р. і в сфері 

генерації електроенергії (103,3%), що також позитивно вплинуло на 

зростання загального підсумку роботи промисловості за січень–

травень 2012р. 

Сільське господарство. За січень–травень 2012р. загальне 

виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–

травнем 2011р. збільшилося на 4,1%, у т.ч. у сільськогосподарських 

підприємствах – на 7%, у господарствах населення зменшилося на 2,6%. 

Будівельна діяльність. За січень–травень 2012р. підприємствами 

області виконано будівельних робіт власними силами на суму  

1620,7 млн.грн., що на 10,3% більше відповідного періоду попереднього 

року.  

Транспорт. За попередніми даними, у січні–травні 2012р. усіма 

видами транспорту області перевезено 42,8 млн.т вантажів, загальний  

обсяг транспортної роботи склав 15,6 млрд.ткм. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року ці показники зменшилися на 0,2%  

та 0,6% відповідно. 

Підприємства пасажирського транспорту області надали послуги  

232,9 млн. осіб, пасажирооборот дорівнював 3,6 млрд.пас.км, що 

відповідно на 3,8% та 5,9% менше показників січня–травня 2011р. 
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Зовнішньоекономічна діяльність. Згідно з даними, що підготовлені 

на основі інформації Державної митної служби України, у січні– 

квітні 2012р. обсяги експорту товарів становили 3277,2 млн.дол. США, 

імпорту  2254,9 млн.дол., і проти січня–квітня попереднього року експорт 

збільшився на 3,8%, імпорт – на 20,6%. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами складало 1022,3 млн.дол. (у січні–квітні 2011р. –  

1287 млн.дол.). 

Оптова торгівля. Обсяг товарообороту підприємств оптової торгівлі 

за січень–березень 2012р. становив 17,7 млрд.грн. В його товарній 

структурі домінували непродовольчі товари (87,2%). 

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включає 

роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, фізичних осіб-

підприємців та розрахункові дані щодо обсягів продажу споживчих товарів 

на ринках) за січень–травень 2012р. становив 22,9 млрд.грн. і проти січня–

травня попереднього року у порівнянних цінах збільшився на 16,1%. У 

структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні 

ринки припадало 17,1%. 

Ціни. Індекс споживчих цін у травень 2012р. склав 99,7%, з початку 

року – 100,6%. 

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатного працівника у січні–квітні 2012р. становила 2981 грн. 

У квітні 2012р. номінальна заробітна плата в області збільшилась 

проти попереднього місяця на 0,9% і склала 3070 грн. 

Рівень реальної заробітної плати працівників у квітні п.р. також 

побільшав проти попереднього місяця на 1,1%. 

Загальна сума заборгованості із заробітної плати упродовж січня–

квітня п.р. зменшилась на 8,1% і за станом на 1 травня 2012р. становила 

13,6 млн.грн. 

Ринок праці. Чисельність зареєстрованих безробітних упродовж 

травня п.р. зменшилась на 0,7% і за станом на 1 червня 2012р. склала 

28,4 тис. осіб., що на 14% менше, ніж за станом на 1 червня  2011р. 

Рівень зареєстрованого безробіття в області за станом на 

1 червня 2012р. становив 1,4% від середньорічної чисельності населення 

працездатного віку. 

Населення. На 1 травня 2012р. у Дніпропетровській області,  

за оцінкою, проживало 3314,8 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2012р. 

чисельність населення зменшилася на 5,5 тис. осіб, або на 5 осіб у 

розрахунку на 1000 жителів.  
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Фактично 

за січень–

травень 

2012р. 

Темпи зростання, % 

травень 2012р. до січень– 

травень 

2012р. до 

січня– 

травня 

2011р. 

довідково: 

січень– 

травень 

2011р. до 

січня– 

травня 

2010р. 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

      

Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг)
1
, 

млн.грн. 68613,4 х х х х 

      

Індекс промислової продукції х 100,4 101,1 102,8 105,0 

      

Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва x х х 104,1 105,2 

      

Виробництво основних видів 

продукції тваринництва      

м’ясо (реалізація худоби та птиці 

на забій у живій вазі), тис.т 118,3 91,8 100,5 102,4 110,8 

  молоко, тис.т 117,9 144,6 100,3 100,2 99,2 

  яйця, млн.шт. 468,6 101,8 96,1 100,7 113,7 

      

Капітальні інвестиції 
2
,
 
млн.грн.

 
4352,2

3
 х х 133,9

4
 111,9

5
 

      

Обсяг виконаних будівельних 

робіт 
6
,
 
млн.грн.

 
 1620,7 х х 110,3 111,1 

      

Вантажооборот, млн.ткм 15574,1 104,9 105,7 99,4 111,1 

      

Пасажирооборот, млн.пас.км 3598,5 105,7 91,3 94,1 94,2 

      

Експорт товарів, млн.дол. США 3277,2
1
 х х 103,8

7
 140,7

8
 

      

Імпорт товарів, млн.дол. США 2254,9
1
 х х 120,6

7
 97,1

8
 

      

Сальдо (+, –) 1022,3
1
 х х х х 
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Продовження 

 

Фактично 

за січень–

травень 

2012р. 

Темпи зростання, % 

травень 2012р. до 
січень– 

травень 

2012р. до 

січня– 

травня 

2011р. 

довідково: 

січень– 

травень 

2011р. до 

січня– 

травня 

2010р. 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

      

Оборот роздрібної торгівлі, 

млн.грн. 22933,5 х х 116,1 111,6 

      

Середньомісячна заробітна 

плата одного працівника      

  номінальна, грн. 2981
1
 100,9

9
 112,1

10
 114,1

7
 121,6

8
 

  реальна, % х 101,1
9
 111,6

10
 112,1

7
 111,9

8
 

      

Заборгованість із виплати 

заробітної плати 
11

, млн.грн. 13,6 97,5 75,3 х х 

      

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець періоду, 

тис. осіб 28,4 99,3 86,0 х х 

      

Індекс споживчих цін х 99,7 99,2 100,6
12

 105,8
12

 

      
_____________ 

Примітка. Дані наводяться по містах обласного підпорядкування та по районах області. 
1
 Дані за січень–квітень 2012р. 

2  
Без ПДВ. 

3
 Дані за січень–березень 2012р.  

4
 Дані за січень–березень 2012р. до січня–березня 2011р. 

5
 Дані за січень–березень 2011р. до січня–березня 2010р. 

6
 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами 

малі підприємства. 
7
 Дані січень–квітень 2012р. до січня–квітня 2011р. 

8
 Дані за січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. 

9
 Дані за квітень 2012р. до березня 2012р. 

10
 Дані за квітень 2012р. до квітня 2011р. 

11
 За станом на 1 число. 

12
 Дані за травень до грудня попереднього року. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
1 

 

У травні 2012р. індекс промислової продукції області проти 

попереднього місяця склав 100,4%, проти травня 2011р. – 101,1%. 

Підсумком роботи промисловості регіону за січень–травень 2012р. стало 

зростання темпів виробництва продукції відносно відповідного періоду 

минулого року (102,8%). 
 

Індекси промислової продукції 
(у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

Протягом звітного місяця товаровиробникам добувної та переробної 

промисловості вдалося сформувати “портфель замовлень”, що забезпечило 

достатнє завантаження своїх виробничих потужностей та наростити 

випуск продукції проти квітня 2012р.  

У добувній промисловості зростанню випуску продукції сприяло 

введення в дію трьох лав на шахтах ПАТ “ДТЕК “Павлоградвугілля” 

(“Тернівська”, “ім.Сташкова”, “Благодатна”), поновлення випуску 

продукції після юридичного вирішення питання землевідводу в 

ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, введення в дію обжигової машини після 

ремонту в ПАТ “Центральний ГЗК”. 

Серед товаровиробників-переробників з позитивним результатом і 

впливом на загальні підсумки роботи промисловості області спрацювали 

підприємства харчової галузі. Тут зростає прихильність та попит 

споживачів на м’ясну продукцію завдяки якості та вдало сформованому 

асортиментному ряду (ТОВа: “Мясна фабрика “Фаворіт 

плюс”,“Мясокомбінати “Ювілейний” та “Дніпро”), у виробництві 

молочних продуктів та морозива зростанню обсягів випуску сприяє 

сезонний попит та скорочення цін на сировину (ПАТи “Комбінат 

“Придніпровський”, “Криворізький міськмолзавод”, ТОВа “Ласунка”, 

“Мушкетер”, “Пінгвін”, “Інтер-мол”); напоїв – сезонний ріст споживання 

напоїв та води (ПрАТ “Ерлан”, ТОВ “Аквапласт”). 
_____________________ 

1 
Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях. 
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Зростання показника динаміки у травні п.р. відбулось під впливом 

відновлення після капітального ремонту роботи цехів з виробництва 

мінеральних добрив та амміаку в хімічному виробництві 

(ПАТ “Дніпроазот”), сезонного збільшення обсягів замовлень в 

будівельній галузі та, як наслідок, зростання попиту на цемент, елементи 

конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю 

та іншу продукцію для будівництва у виробництві іншої неметалевої 

мінеральної продукції (ПАТ “Хайдельбергцемент Україна”, ТОВа: 

“Майстер ЗБК Україна”, “Новомосковський завод залізобетонних та 

електротехнічних виробів”). 

У сфері генерації електроенергії, де робота провідних  

підприємств області здійснюється за графіком НДЦ і підпорядкована 

потребам економіки держави, рівня попереднього місяця  

не досягнуто (індекс – 84,1%). 

Динаміка промислового виробництва Дніпропетровської області за 

основними видами діяльності характеризується такими даними: 
 

 Індекси промислової продукції, у % 

травень 

2012р. 

до 

квітня 

2012р. 

травень 

2012р. 

до 

травня 

2011р. 

cічень–

травень 

2012р. 

до 

січня–

травня 

2011р. 

довідково: 

січень–

травень 

2011р. 

до січня–

травня 

2010р. 
     

Промисловість  100,4 101,1 102,8 105,0 

Добувна та переробна 

промисловість 101,3 101,1 102,7 104,4 

Добувна промисловість 103,1 103,6 104,8 100,0 

Переробна промисловість 100,1 99,6 101,4 107,4 

з неї     

виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 108,9 104,9 104,0 112,7 

легка промисловість 79,1 105,5 108,1 127,4 

оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини, крім меблів 86,1 77,8 77,8 138,0 

целюлозно-паперове вироб-

ництво, видавнича діяльність 116,7 97,6 100,5 100,0 

виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення  89,9 97,4 100,1 96,9 

хімічна та нафтохімічна 

промисловість 141,2 103,5 99,3 103,8 
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Продовження 

 Індекси промислової продукції, у % 

травень 

2012р. 

до 

квітня 

2012р. 

травень 

2012р. 

до 

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

до 

січня–

травня 

2011р. 

довідково: 

січень–

травень 

2011р. 

до січня–

травня 

2010р. 
     

виробництво іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 115,9 107,2 108,9 107,9 

металургійне виробництво та 

виробництво готових 

металевих виробів 96,3 99,9 101,1 99,2 

машинобудування 94,4 96,0 101,7 133,6 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 84,1 101,4 103,2 115,7 
 

Підсумки роботи індустрії області у січні–травні 2012р. порівняно  

з січнем–травнем 2011р. фіксують факт зростання обсягів випуску 

продукції в усіх галузях промислового виробництва, за винятком 

деревообробки й хімічної та нафтохімічної промисловості, однак темп 

росту промислового виробництва поступово уповільнюється – порівняно з 

підсумками за січень–квітень п.р. на 0,3 в.п., порівняно з початком року – 

на 6,8 в.п. 

У добувній галузі збільшено випуск продукції підприємствами з 

видобутку корисних копалин як паливно-енергетичних (106,5%), так і 

рудних та мінеральних (104,5%).  

У переробній галузі позитивний вплив на загальні підсумки роботи 

промисловості області мали всі види діяльності (індекси склали 100,1%–

108,9%). Допущено зменшення обсягів виробництва та спад випуску 

продукції на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів 

з неї, крім меблів (77,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості, 

зокрема хімічного виробництва (87,5%). 

У сфері виробництва електроенергії, газу та води індекси 

промислової продукції сформувалися показниками роботи провідних 

енергогенеруючих підприємств області, темп росту випуску продукції 

галузі склав 103,2%. 

У добувній промисловості за січень–травень 2012р. основним 

чинником зростання обсягів промислового виробництва проти січня–

травня 2011р. була робота підприємств з добування залізних руд (106,6%), 

де збільшено випуск неагломерованих руд і концентратів залізних на 

0,8 млн.т або на 3%, а також агломерованих руд і концентратів 
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залізних на 1,3 млн.т або на 11,7%, загалом їх випуск за січень–травень п.р. 

склав 27,3 млн.т та 12,8 млн.т відповідно. 

Галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів вдалось перевищити рівень січня–травня 2011р., зростання обсягів 

випуску продукції спостерігається на підприємствах з виробництва рибних 

продуктів, напоїв, інших харчових продуктів та борошномельно-круп’яної 

промисловості (індекси 100,2%–126,4%). Підсумки фіксують збільшення 

обсягів виробництва олії соняшникової нерафінованої на 3,2%, м’яса і 

субпродуктів свійської птиці, свіжих чи охолоджених – на 4,6%, джемів, 

желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 4,7%, напоїв 

безалкогольних – на 15,4%, борошна – на 25,1%, шоколаду та інших 

продуктів харчових готових з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи 

плитках – на 35,6%, круп – у 2,3 раза. Водночас зменшено випуск кормів 

готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці на 0,2%, 

виробів ковбасних – на 2,4%, виробів макаронних без начинки, не підданих 

тепловому обробленню – на 3,9%, продуктів кисломолочних – на 6,8%, 

молока обробленого, рідкого – на 13,2%, соків натуральних (включаючи 

апельсиновий) – на 21,6%, свинини свіжої, парної чи охолодженої –  

на 39,4%, яловичини, телятини свіжої (парної) чи охолодженої – на 85,9%.  

На підприємствах легкої промисловості перевищено рівень випуску 

продукції січня–травня 2011р. завдяки роботі підприємств з виробництва 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс – 287,3%), де 

товаровиробниками збільшено випуск чемоданів, саквояжів, сумок-

чемоданчиків для косметики, туалетних речей, сумок господарських та ін. 

у 1,8 раза, сумок жіночих з різних матеріалів – у 3,8 раза. У текстильному 

виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра рівня 

виробництва січня–травня 2011р. не досягнуто (85,8%). Виробниками 

зменшено випуск жіночих та дівчачих брюк та бриджів на 7,8%, 

комплектів, костюмів робочих, чоловічих та хлопчачих – на 18,1%, 

сорочок чоловічих та хлопчачих – на 19,6%, виробів панчішно-

шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання на 22%, 

светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних 

трикотажних машинного чи ручного в’язання – на 39,4%, суконь та 

сарафанів – на 42,4%, блузок, тунік, батників та сорочок – на 61,5%. При 

цьому спостерігається збільшення випуску трикотажу спіднього –  

на 11,8%, жакетів та блейзерів, курток типу піджаків та виробів 

аналогічних жіночих та дівчачих – у 2 рази. 

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з 

деревини, крім меблів (індекс – 77,8%) скорочено випуск піддонів 

дерев’яних на 10,9%, виробів дерев’яних будівельних та 

столярних інших – на 19,5%, деревини уздовж розпиляної чи розколотої, 

завтовшки більше 6 мм – на 20,7%, вікон, дверей, їх рам та порогів 

дерев’яних – на 26,4%.  
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На показник роботи целюлозно-паперового виробництва, видавничої 

діяльності області значним чином впливала робота підприємств-

виробників продукції з паперу та картону (індекс – 105,7%), ними 

збільшено випуск паперу та картону гофрованого на 2,1 млн.м
2
 (8,2%), 

паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення –  

на 0,5 тис.т (7,7%) коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу та 

картону – на 4,1 млн. м
2
 (23,5%). Водночас зменшено випуск шпалер та 

аналогічних покриттів з паперу на 1,4 млн.умов. кусків (4,3%), зошитів – 

на 13,8 млн. шт (38,2%). 

У галузі з виробництва коксу, продуктів нафтопере- 

роблення (індекс – 100,1%) протягом січня–травня 2012р. чинником 

зростання була робота підприємств з виробництва продуктів 

нафтоперероблення. У промисловому виробництві коксу рівня 

виробництва січня–травня 2011р. не досягнуто: підприємствами галузі 

вироблено основного продукту – коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного – 

1,7 млн.т, що менше, ніж за січень–травень попереднього року на 11%, 

смол (кам’яновугільних) – 69,9 тис.т, що менше на 13,2%. 

У хімічній та нафтохімічній промисловості на падіння показника 

динаміки промислового виробництва суттєво вплинула робота 

підприємств хімічного виробництва (індекс – 87,5%), де підприємствами 

області скоротився випуск добрив азотних мінеральних чи хімічних  

на 23,7%, кислоти сірчаної – на 41,6%. При цьому підприємства з 

виробництва гумових та пластмасових виробів перевищили рівень 

виробництва січня–квітня 2011р. (132,6%).  

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції (індекс – 108,9%) підвищився випуск стінових будівельних 

матеріалів на 1,4 млн.шт.ум.цегли (2,8%), вапна – на 46,2 тис.т (11,8%), 

елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи 

штучного каменю – на 8,2 тис.м
3
 (23,4%). При цьому скоротилось 

виробництво сумішей бетонних, готових до використання (товарних) –  

на 0,8 тис.т (0,3%), цегли керамічної невогнетривкої будівельної –  

на 0,5 млн. шт. ум. цегли (13,2%), плиток, плит, черепиці та аналогічних 

виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 2,2 тис.м
2
 (41,5%), 

цегли силікатної – на 5,2 млн.шт.ум.цегли (44,4%).  

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих 

виробів перевищено рівень січня–травня 2011р. (індекс – 101,1%) 

внаслідок зростання випуску продукції подальшого переділу –  

труб (индекс – 106,7%) та готових металевих виробів (127,7%).  
Підприємствами області збільшено випуск труб великого та малого 

діаметрів, профілів пустотілих, з металів чорних на 40,6 тис.т (7,4%), 
конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 3,9 тис.т 
(у 1,7 раза). При цьому на потужностях області з виробництва чавуну,  
сталі та феросплавів (індекс – 98,8%) скоротився випуск сталі 
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без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям на 237,3 тис.т (7,3%)  
та прокату готового чорних металів на 56,1 тис.т (2,7%) при одночасному 
зростанні обсягів виробництва чавуну на 253,1 тис.т (6,9%). 

У машинобудуванні проти січня–травня 2011р. зріс випуск продукції 
(товарів, послуг) на підприємствах з виробництва транспортних засобів та 
устатковання (111,8%), одночасно спостерігається падіння рівня випуску 
продукції на підприємствах з виробництва електричного, електронного та 
оптичного устатковання, а також машин та устатковання (індекси – 77,4% 
та 91,9% відповідно). В галузі порівняно з січнем–травнем 2011р. зріс 
випуск вагонів вантажних несамохідних (на 28,7%), однак при цьому на 
третину скоротився випуск локомотивів залізничних електричних, 
спостерігається збільшення обсягів виготовлення вузлів, деталей та 
комплектуючих для експлуатаційних потреб і послуг з ремонту та 
технічного обслуговування рейкового рухомого складу, однак при цьому 
зменшується фонд відпрацьованого часу у виробництвах з тривалим 
циклом випуску готової продукції.  

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії її 
вироблено 5,9 млрд.кВт·год, що на 2,3% більше, ніж за січень–
травень 2011р., у тому числі виробництво електроенергії тепловими 
електростанціями та теплоцентралями збільшилось на 3,7% і склало 
5,3 млрд.кВт·год, що становило 90,6% генерованої загалом на теренах 
області. 

На 1 червня 2012р. на підприємствах і в організаціях області в 
залишках нараховувалось 1359,7 тис.т вугілля кам’яного та 21,3 тис.т 
мазутів топкових важких. 

Залишки вугілля кам’яного на підприємствах з виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води складали 919,1 тис.т, топкового 
мазуту – 16 тис.т; на підприємствах металургійного виробництва та з 
виробництва готових металевих виробів – відповідно 309,3 тис.т і 3,7 тис.т; 
з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних  
матеріалів – 63,3 тис.т вугілля кам’яного.  

Упродовж травня 2012р. в області використано вугілля кам’яного за 
всіма напрямками споживання 633,1 тис.т, мазутів топкових важких – 
3 тис.т, що відповідно на 0,5% та на 15,8% менше, ніж у квітні 2012р. 

За січень–квітень 2012р. промисловими підприємствами-учасниками 
короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг)  
на суму 68,6 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної 
промисловості – на 56 млрд.грн., що за вагою вкладу в 
загальноукраїнський обсяг обороту від промислової діяльності (18,4%) 
поступається лідерством тільки промисловості Донеччини (20,8%).  

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції переробної 
промисловості

1
 за січень–квітень 2012р. становив 39,5 млрд.грн., з нього 

майже дві п’ятих припадало на іноземні замовлення.  
______________ 
1
Без обсягів з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. 
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У структурі загальнообласного обороту майже чотири п’ятих 

загальнообласного обороту від промислової діяльності припадає на 

продукцію металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів, добувної промисловості та діяльності з виробництва та 

розподілення електроенергії, газу та води. 
 

 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції у 

відпускних цінах 

підприємств 

(без ПДВ та акцизу) 

за січень–квітень 

2012р. 

Довідково: 

структура обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції без 

врахування вартості 

електроенергії, газу 

та води, придбаних 

для перепродажу,% млн.грн. 

у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

    

Промисловість 68613,4 100,0 100,0 

Добувна та переробна промисловість 56025,8 81,7 91,7 

Добувна промисловість 18592,1 27,1 30,4 

Переробна промисловість 37433,7 54,6 61,3 

з неї    

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 3482,4 5,1 5,7 

легка промисловість 172,7 0,3 0,3 

оброблення деревини та виробництво 

виробів з деревини, крім меблів 32,2 0,0 0,1 

целюлозно-паперове виробництво; 

видавнича діяльність 790,8 1,2 1,3 

виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення  860,9 1,3 1,4 

хімічна та нафтохімічна 

промисловість 3105,3 4,5 5,1 

виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції 822,7 1,2 1,3 

металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих 

виробів 22455,2 32,7 36,8 

машинобудування 5018,7 7,3 8,2 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 12587,6 18,3 8,3 
_____________ 

Примітка. Дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі 

короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі 

підприємства. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним 

принципом (по однорідних продуктах) без урахування продукції, реалізованої підприємствами-

замовниками.  
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В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 

переважну частку (84,4%) займає сировинна продукція, тоді як сумарна 

частка інших груп (інвестиційна продукція, товари широкого та тривалого 

використання), які забезпечують реальне входження економіки області до 

системи поділу праці та підвищення рівня виробництва і життя населення, 

незначна (15,6%). 

Порівняно з січнем–квітнем 2011р. в обсязі реалізації продукції 

добувної та переробної промисловості області спостерігалось зростання 

частки інвестиційної продукції (на 1,5 в.п.), товарів широкого та тривалого 

використання (на 1 в.п. та 0,1 в.п. відповідно), скорочення питомої ваги 

сировинної продукції (на 2,6 в.п.). 

У січні–травні 2012р. на промислових підприємствах області за 

давальницькою схемою виготовлено весь обсяг брикетів з вугілля 

кам’яного, олії соняшникової та кукурудзяної рафінованої, глюкози та 

сиропу з глюкози, мальтози хімічної чистої, меду штучного, оцту та його 

замінників; пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу 

”парки” чи ”аляски”, аналогічних виробів жіночих та дівчачих, жакетів та 

блейзерів, піджаків, курток типу піджаків, джемперів та виробів 

аналогічних чоловічих та хлопчачих, жіночих та дівчачих, брюк та 

бриджів жіночих та дівчачих, суконь та сарафанів, спідниць та спідниць–

брюк, блузок, тунік, батників, сорочок жіночих та дівчачих; плит 

деревостружкових, посуду столового, шин пневматичних нових для 

легкових автомобілів, котлів парових, водонагрівачів електричних; 99,7%–

79,6% – олії соняшникової нерафінованої, шоколаду та інших продуктів 

харчових готових з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, 

горіхів, арахісу та іншого насіння; комплектів, костюмів робочих, брюк та 

бриджів, піджаків, курток та блейзерів робочих чоловічих та хлопчачих; 

смол термопластичних, котлів центрального опалення.  
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

За січень–травень 2012р. загальне виробництво продукції сільського 

господарства порівняно з січнем–травнем 2011р. збільшилося на 4,1%,  

у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 7%, у господарствах 

населення зменшилося на 2,6%. 

 
Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного 
періоду попереднього року) 

 

Рослинництво. За станом на 1 червня п.р. хід сівби ярих культур 

характеризувався такими даними:  

 
(тис.га) 

 

Усі категорії 

 господарств 

У тому числі 

cільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

       

Посіяно ярих культур – 

усього 1455,2 119,8 947,2 122,7 508,0 114,6 

у тому числі       

по ярому клину 1257,5 105,2 749,5 99,7 508,0 114,6 

по загиблих озимих та 

багаторічних травах 197,6 995,8 197,6 995,8 – – 
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Продовження 

 

Усі категорії 

 господарств 

У тому числі 

cільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

2012р. 

2012р. 

у % до 

2011р. 

       

Із загальної площі ярого 

клину        

зернові та зернобобові 

культури (без 

кукурудзи) 276,4 90,0 136,6 79,5 139,8 103,4 

у т.ч. ячмінь 215,6 87,9 86,5 73,6 129,1 101,2 

кукурудза на зерно 386,0 132,7 200,9 120,3 185,1 149,6 

цукрові буряки 

(фабричні) 1,5 61,7 1,2 54,1 0,4 118,9 

соняшник на зерно 441,3 99,5 367,5 100,1 73,8 96,9 

кольза – ріпак ярий 2,2 157,7 2,2 157,7 – – 

соя 14,4 107,9 14,2 108,5 0,2 73,2 

картопля 49,8 103,2 2,4 131,6 47,4 102,1 

овочі відкритого ґрунту  31,2 98,8 2,4 84,6 28,8 100,2 

 

За розрахунками, господарствами всіх категорій за станом на 

1 червня п.р. ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і 

багаторічних травах) посіяно на площі 1455,2 тис.га, що на 19,8% більше, 

ніж торік. 

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину 

посіяно на площі 276,4 тис.га, що на 10% менше порівняно з минулим 

роком, з них ячменю – 215,6 тис.га (на 12,1% менше). Значно збільшилися 

посіви ріпака ярого – на 57,7%, кукурудзи на зерно – на 32,7%. 

У структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без 

кукурудзи) становили 22% (торік – 25,7%), кукурудза на зерно –  

30,7% (24,3%), соняшник – 35,1% (37,1%), цукрові буряки (фабричні) – 

0,1% (0,2%), картопля – 4% (4%), овочі – 2,5% (2,6%) посівної площі.  

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), із 

541,2 тис.га озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2011р.,  

у зимовий та весняний період загинуло 251,2 тис.га (46,4% до посіяного),  

у т.ч. озимих на зерно – 216 тис.га (44,8%). 

Під посів ярих культур  (включаючи весняне підживлення озимих, 

що збереглися) сільгосппідприємствами було внесено 44 тис.т мінеральних 

добрив та 98,8 тис.т органіки, у 2011р. відповідно 47,2 тис.т та 130 тис.т. 
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Тваринництво. За січень–травень 2012р. виробництво продукції 

тваринництва характеризується такими показниками: 
 

 

Усі категорії 

господарств 

У тому числі 
Частка 

господарств 

населення, % 

сільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

січень–

травень 

2011р. 

         

М’ясо (реалізація 

худоби та птиці 

на забій у живій 

вазі), тис.т 118,3 102,4 103,2 102,4 15,1 102,7 12,8 12,7 

Молоко, тис.т 117,9 100,2 27,7 106,5 90,2 98,4 76,5 77,9 

Яйця, млн.шт. 468,6 100,7 362,1 101,9 106,5 97,0 22,7 23,6 
 

У структурі реалізації худоби та птиці на забій 

сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка птиці  

склала 80,9% (торік – 78,3%), у т.ч. бройлерів – 99,2% (98,7%); свиней – 

17,6% (20,3%); великої рогатої худоби – 1,5% (1,4%). 

У січні–травні 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) перевищив 

аналогічний показник минулого року на 8,1 тис.т (на 8%), а його 

відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 106,6% (торік – 

101,1%). 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі збільшилися на 1,3% і склали 461 г, свиней – на 10% і 

становили 440 г. 

Слід відзначити, що збільшення обсягів виробництва м’яса у 

порівнянні з січнем–травнем минулого року відбулося у господарствах 

6 районів області, з них найзначніше – у Синельниківському (на 41,3%), 

Петропавлівському (на 37,8%), Павлоградському (на 18,5%). Зменшилося 

виробництво м’яса в аграрних підприємствах 16 районів, з них 

найістотніше – у Васильківському (на 97,7%), Апостолівському (на 39,4%), 

Покровському (на 32,6%). 

Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я 

корів) збільшився на 180 кг і становив 1928 кг. Найвищі надої молока 

спостерігалися у сільськогосподарських підприємствах Синельни-

ківського (3310 кг), Томаківського (2157 кг), Дніпропетровського (1921 кг) 

районів. У той же час значно нижче середньообласного показника надій 

молока на одну корову у господарствах Широківського (870 кг), 

Нікопольського (992 кг), Юр’ївського (1033 кг) районів. 
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Зростання обсягів виробництва молока по області відбулося за 

рахунок 15 районів, найзначніше – Павлоградського (у 2 рази), 

Петропавлівського (у 1,7 раза), Широківського (на 42,6%). Зменшено цей 

показник у господарствах 5 районів, з них найсуттєвіше – у 

Верхньодніпровському – на 51,5%, Софіївському – на 23,5%, 

Криворізькому – на 23%. 

Середня несучість однієї курки-несучки в цілому по області 

збільшилася на 1 шт. проти відповідного періоду минулого року і склала 

124 шт. яєць. 

Збільшення виробництва яєць спостерігалося у господарствах 

8 районів, найістотніше – у Петропавлівському (у 5,7 раза), 

П’ятихатському (на 49,2%), Покровському (на 40,8%). Скоротили 

виробництво яєць від птиці всіх видів аграрні підприємства 5 районів, 

найзначніше – Солонянського (на 83,7%), Новомосковського (на 52,5%), 

Юр’ївського (на 27,5%). 

За розрахунками, на 1 червня 2012р. у цілому по області чисельність 

поголів’я худоби та птиці характеризується такими даними: 
 

(тис. голів) 

 Усі категорії 

господарств 

Сільгосп- 

підприємства 

Господарства 

населення 

2012р. 2011р. 2012р. 2011р. 2012р. 2011р. 
       

Велика рогата 

худоба 177,1 172,7 39,6 39,1 137,5 133,6 

у т.ч. корови 81,5 82,9 14,9 15,6 66,6 67,3 

Свині 564,5 550,8 411,9 395,2 152,6 155,6 

Вівці та кози 82,9 80,2 19,1 17,3 63,8 62,9 

Птиця 19055,7 18662,3 13557,8 13168,2 5497,9 5494,1 
 

На 1 червня 2012р. в усіх категоріях господарств поголів’я великої 

рогатої худоби у порівнянні з відповідною датою 2011р. зросло на 2,5%, 

чисельність корів скоротилась на 1,7%; свиней стало більше на 2,5%; овець 

та кіз – на 3,4%, поголів’я птиці всіх видів – на 2,1%. 

У господарствах населення поголів’я великої рогатої худоби 

збільшилося на 2,9%, овець та кіз – на 1,4%, птиці всіх видів – на 0,1%. 

Поголів’я корів і свиней, навпаки, зменшилося на 1% і на 1,9% відповідно. 

Цими господарствами утримувалось 77,6% загальної чисельності великої 

рогатої худоби (торік – 77,4%), у т.ч. корів – 81,7% (81,2%), свиней –  

27% (28,2%), овець та кіз – 77% (78,4%), птиці всіх видів – 28,9% (29,4%). 

Відносно 1 червня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах 

поголів’я великої рогатої худоби зросло на 1,3%, свиней – на 4,2%, овець 

та кіз – на 10,4%, птиці – на 3%. Чисельність корів скоротилася на 4,5%. 

Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

за станом на 1 червня 2012р. склали 100,3 тис.т корм.од, 
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з них концентрованих – 72,4 тис.т корм.од. У розрахунку на одну умовну 

голову великої худоби всіх кормів припадало по 2,4 ц корм.од  

проти 1,5 ц корм.од на відповідну дату 2011р., з них концентрованих –  

1,7 ц корм.од проти 1,2 корм.од. 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг 

реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–травень 2012р. порівняно з відповідним  

періодом 2011р. збільшився на 37,1%, у т.ч. продукції рослинництва –  

на 75,5%, продукції тваринництва – на 2,5%. У структурі загального обсягу 

реалізації продукція рослинництва займала 51,4%, тваринництва – 48,6%, 

(у січні–травні 2011р. відповідно 47,6% та 52,4%). 

Обсяги реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) основних видів аграрної продукції у січні–травні 2012р. 

характеризуються такими даними: 
(тис.т) 

 
Січень–

травень 

2012р. 

Січень–травень 

2012р. до січня–

травня 2011р. 

Довідково: частка 

реалізації продукції 

переробним 

підприємствам у 

загальному обсязі, % 

+,– у % 
січень–

травень 

2012р. 

січень–

травень 

2011р. 
      

Зернові та зернобобові 

культури 396,4 156,9 165,5 5,7 1,3 

Насіння соняшнику 285,7 119,8 172,3 1,5 0,8 

Худоба та птиця 

(у живій вазі) 108,2 2,8 102,7 10,2 11,6 

у тому числі 

велика рогата худоба 1,7 –0,2 91,0 34,9 28,1 

свині 21,7 –2,2 90,8 47,9 49,3 

птиця 84,8 5,2 106,5 0,1 – 

Молоко та молочні 

продукти 25,7 1,1 104,6 95,1 93,6 

Яйця, млн.шт. 371,3 1,0 100,3 – – 
 

Порівняно з січнем–травнем 2011р. обсяги реалізації худоби та птиці 

зменшено сільськогосподарськими підприємствами 16 районів, 

найзначніше – Апостолівського (на 99,9%), Васильківського (на 96,9%), 

Солонянського (на 41,8%). Продаж молока та молочних продуктів 

скорочено підприємствами 7 районів області, з них найістотніше – 

Верхньодніпровського (на 45,1%). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами за всіма напрямами у січні–травні 2012р. порівняно з 

відповідним періодом 2011р. зросли на 1%, у т.ч. на продукцію 
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тваринництва – на 25,5%, на продукцію рослинництва, навпаки, знизились 

на 14,9%. 

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами 

основних видів сільськогосподарської продукції становили: 

 

 

Січень–травень 2012р. 
Довідково: 

травень 2012р., 

грн. за т грн. за т 

до січня–

травня  

2011р., % 
    

Зернові та зернобобові 

культури 1663,5 93,3 1748,2 

Насіння соняшнику 3486,6 87,6 4061,9 

Худоба та птиця (у живій вазі) 13501,6 125,7 13739,1 

у тому числі 

велика рогата худоба 12320,5 121,9 11759,0 

свині 16200,5 132,8 17930,3 

птиця 12836,8 124,5 12707,5 

Молоко та молочні продукти 3006,3 100,1 2637,7 

Яйця, за тис.шт. 604,3 135,6 448,7 

 

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 червня 2012р. в 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 

843,4 тис.т зерна (на 57,5% більше проти 1 червня 2011р.), у т.ч. 422,1 тис.т 

пшениці (на 35,4% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах 

зберігалося 426,8 тис.т зерна (у 2,1 раза більше), у т.ч. 197,2 тис.т пшениці,  

132,3 тис.т кукурудзи, 72,1 тис.т ячменю, 1 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 416,6 тис.т зерна,  

у т.ч. зернозберігаючі – 250,5 тис.т. 

Запаси насіння соняшнику становили 265,4 тис.т (на 39% більше 

проти 1 червня 2011р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах 

(крім малих) – 60,5 тис.т, в підприємствах, що здійснюють його переробку 

та зберігання – 204,9 тис.т. 
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КАПІТАЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Упродовж січня–березня 2012р. у розвиток економіки області 

підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування  

вкладено 4352,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 33,9% більше, ніж 

у відповідному періоді попереднього року (довідково: у січні– 

березні 2011р. їх обсяг склав 111,9% до січня–березня 2010р.) 

Найвагомішу частку з них (98,3% загального обсягу) становили 

інвестиції в матеріальні активи. 

Капітальні інвестиції за напрямками освоєння  розподіляються таким 

чином: 

 
 

 
Освоєно (використано) млн.грн. 

усього 

з них 

на капітальний 

ремонт 

Усього 4352,2 360,8 

  інвестиції в матеріальні активи 4280,2 360,8 

    житлові будівлі 151,9 2,0 

    нежитлові будівлі 564,4 40,5 

    інженерні споруди 776,9 84,8 

    машини, обладнання та інвентар 1750,6 148,8 

    транспортні засоби 812,0 83,8 

    земля 1,0 х 

    довгострокові біологічні активи  

    рослинництва та тваринництва 9,9 – 

    інші матеріальні активи 213,5 0,9 

  інвестиції в нематеріальні активи 72,0 – 

програмне забезпечення та бази даних 27,6 – 

     права на комерційні позначення,  
     об’єкти промислової власності, 
     авторські та суміжні права, патенти, 

ліцензії, концесії тощо 6,1 – 

 

За видами активів найбільшу частку капітальних інвестицій (40,2% 

загального обсягу) спрямовано на придбання (виготовлення) машин, 

обладнання, інвентаря та витрати на їх модернізацію, вдосконалення, 

капітальний ремонт тощо. 
 

 

_______________ 

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх 

основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною 

адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, 

затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494, яка розміщена на веб-сайті 

Держстату України. 
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У нематеріальні активи вкладено 1,7% загального обсягу 

капітальних інвестицій, з яких 38,4% становили витрати на придбання 

(створення) засобів програмного забезпечення та баз даних. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 84,3% загального 

обсягу інвестицій. 

Структура освоєних обсягів капітальних інвестицій за джерелами 

фінансування характеризується такими даними: 

 
 Освоєно за  

січень–березень 2012р. 
Довідково:  

освоєно за 

січень–березень 

2011р. у % 

до загального 

обсягу 

млн.грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

 

Усього 4352,2 100,0 100,0 

 у т.ч. за рахунок 

 коштів державного бюджету  21,0 0,5 0,2 

 коштів місцевих бюджетів 24,6 0,6 0,3 

 власних коштів підприємств   та    

 організацій 3669,5 84,3 88,2 

 кредитів банків та інших позик 433,7 10,0 7,3 

 коштів населення на індивідуальне    

 житлове будівництво 101,8 2,3 3,5 

 інших джерел фінансування 101,6 2,3 0,5 

 

Порівняно з січнем–березнем 2011р. збільшилась частка залучених і 

запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик (на 2,7 в.п.).  

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно  

1,1% капітальних інвестицій, що на 0,6 в.п. більше відповідного періоду 

попереднього року. 

У загальному обсязі капітальних інвестицій традиційно вагому 

частку (49,2%) складають інвестиції, освоєні промисловими 

підприємствами, обсяги яких порівняно з січнем–березнем 2011р. зросли 

на 8%. Це, насамперед, зумовлено збільшенням (на 19,2%) інвестицій 

підприємств добувної промисловості, частка яких становила більше 

половини (52,4%) всіх вкладень у промисловість. Разом з тим на 4,5% 

зменшились інвестиції підприємств переробної промисловості. Водночас 

нарощують темпи інвестування підприємства з виробництва та 

розподілення електроенергії газу та води, обсяги капітальних інвестицій 

яких  збільшились  на 43,7%.  

На темпи освоєння вкладень у переробній промисловості негативно 

вплинуло зменшення об’ємів інвестицій у целюлозно-паперове 

виробництво, видавничу діяльність (на 91,5%), виробництво коксу, 
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продуктів нафтоперероблення (на 64,7%), виробництво іншої  

неметалевої мінеральної продукції (на 43,8%), хімічну та нафтохімічну 

промисловість (на 4,8%), металургійне виробництво та виробництво 

готових металевих виробів (на 3,5%). 

Інвестиційно привабливими залишаються машинобудування (обсяги 

збільшилися на 40,1%), виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів (на 37,6%), легка промисловість (на 10,7%).  

За підсумками І кварталу п.р. збільшились обсяги капітальних 

інвестицій підприємств, основним видом діяльності яких є операції з 

нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг  

підприємцям (у 3,6 раза), фінансова діяльність (у 3 рази), діяльність готелів 

та ресторанів (у 2,1 раза), діяльність транспорту та зв’язку (у 1,6 раза), 

торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку (у 1,5 раза). 

Також спостерігався приріст вкладень на підприємствах сільського 

господарства, мисливства та лісового господарства (на 14,8%).  

Разом з тим істотно скоротились обсяги інвестицій установ охорони 

здоров’я та надання соціальної допомоги (на 80,9%), освіти (на 34,3%).  

У житловому будівництві освоєно 151,9 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що на 9,9% менше, ніж у відповідному періоді попереднього 

року. Їх частка в загальному обсязі інвестицій становила 3,5%. 
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БУДІВЕЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

За січень–травень 2012р. підприємствами області виконано 

будівельних робіт власними силами на суму 1620,7 млн.грн., що на 10,3% 

більше  відповідного періоду попереднього року.  
 

Зміни обсягів будівельних робіт  
(наростаючим підсумком у % до відповідного  

періоду попереднього року) 
 

115,7
120,7

118,5
116,1

113,1113,9
109,8111,1

108,8
112,7

117,6
121,8

110,3

114,7113,1

114,1

129,0

100

110

120

130

140

с
іч

е
н
ь

л
ю

ти
й

б
е
р
е
зе

н
ь

кв
іт

е
н
ь

тр
а
в
е
н
ь

ч
е
р
в
е
н
ь

л
и
п
е
н
ь

с
е
р
п
е
н
ь

в
е
р
е
с
е
н
ь

ж
о
в
те

н
ь

л
и
с
то

п
а
д

гр
у
д

е
н
ь

2011р. 2012р.

 

Розподіл обсягів робіт за видами будівельної діяльності підприємств 

характеризується такими даними: 
 

 Обсяги робіт  

за січень– 

травень 2012р.,  

тис.грн. 

У відсотках до 

січня– 

травня 

2011р. 

загального 

обсягу 
    

Будівництво 1620706 110,3 100,0 
    

Підготовка будівельних ділянок 220601 89,6 13,6 

Будівництво будівель та споруд  1270115 117,1 78,4 

Загальнобудівельні роботи 1040019 122,8 64,2 

будівництво будівель 679371 115,6 41,9 

будівництво мостів, шляхових 

естакад, тунелів та 

метрополітену 27461 58,6 1,7 

будівництво магістральних 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

енергопостачання 123799 586,7 7,7 

будівництво місцевих трубо-

проводів, ліній зв’язку та 

енергопостачання 11146 64,1 0,7 

будівництво підприємств 

енергетики, добувної й 

обробної промисловості 197917 114,1 12,2 
________________________ 

Примітка. У розділі “Будівельна діяльність” дані сформовано на підставі термінової звітності, 

якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 
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  Продовження 

 Обсяги робіт  

за січень– 

травень 2012р.,  

тис.грн. 

У відсотках до 

січня–

травня 

2011р. 

загального 

обсягу 

    

будівництво інших споруд 152
 

43,2 0,0 

монтаж та встановлення 

збірних конструкцій …
1 

58,8 0,0 

Виготовлення каркасних кон-

струкцій і покрівель 6136 132,9 0,4 

Будівництво доріг, аеродромів та 

улаштування поверхні 

спортивних споруд 172415 90,2 10,6 

Будівництво водних споруд 10938 221,5 0,7 

Інші будівельні роботи 40607 108,6 2,5 

Установлення інженерного 

устатковання будівель та споруд 126553 95,4 7,8 

Роботи з завершення будівництва 3437 62,7 0,2 

Оренда будівельної техніки з 

оператором – – – 
_____________ 
1
 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 

 

Зростання обсягів будівництва у січні–травні 2012р. порівняно з 

відповідним періодом попереднього року відбулося за рахунок 

підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у 

загальному обсязі становить 78,4%). Серед них значно збільшили обсяги 

робіт підприємства, що здійснюють будівництво магістральних 

трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (у 5,9 раза). Також 

наростили обсяги робіт підприємства, що займаються будівництвом водних 

споруд (у 2,2 раза). 

На міста Дніпропетровськ і Кривий Ріг припадає більше 80% 

виконаних будівельних робіт.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння 

склали 72,1% загального обсягу, решта – з капітального і поточного 

ремонтів (18,4% та 9,5% відповідно). 
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ТРАНСПОРТ 
 

За попередніми даними, у січні–травні 2012р. усіма видами транспорту 

області перевезено 42,8 млн.т вантажів, загальний обсяг транспортної 

роботи склав 15,6 млрд.ткм. У порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року ці показники зменшились на 0,2% та 0,6% відповідно. 

 

 

Перевезено вантажів, 

тис.т 

Вантажооборот, 

млн.ткм 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

 

Усіма видами транспорту 42821,6 99,8 15574,1 99,4 

Залізничним (по відправленню) 38731,0 100,0 14753,7 99,3 

Автомобільним 3981,2 97,9 802,5 101,3 

Водним 109,2 110,5 16,8 288,7 

Авіаційним 0,2 13,0 1,1 17,3 

 

 
Вантажооборот підприємств транспорту 

(кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року) 
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В обласному обсязі вантажних перевезень 90,4% припадає на 

залізничний транспорт. У січні–травні 2012р., як і торік, залізницею 

відправлено 38,7 млн.т вантажів. Вантажооборот зменшився на 0,7% і 

дорівнював 14,8 млрд.ткм. Спостерігалося збільшення обсягів 

відправлення зерна і продуктів перемолу (у 2,8 раза), коксу (на 30,7%), 

кам’яного вугілля (на 6,8%). 
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Суб’єктами економічної діяльності області, які на комерційній 

основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено  

4 млн.т вантажів, що на 2,1% менше аналогічного показника 2011р. 

Вантажна робота становила 802,6 млн.ткм проти 792,1 млн.ткм у січні–

травні 2011р. 

Водним транспортом області перевезено 109,2 тис.т вантажів та 

виконано вантажооборот в обсязі 16,8 млн.ткм, що більше показників 

січня–травня 2011р. на 10,5% та у 2,9 раза відповідно. На вантажних 

причалах оброблено 167,8 тис.т вантажів і 108 суден, що відповідно  

на 18,3% та 22,7% перевищує показники 2011р. 

Попит на перевезення вантажів авіаційним транспортом 

зменшився. Так, авіацією було транспортовано 13% вантажів від показника 

січня–травня 2011р. Вантажооборот склав 1,1 млн.ткм проти 6,5 млн.ткм 

торік. 

 
 Перевезено пасажирів, 

тис. осіб 

Пасажирооборот, 

млн.пас.км 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

січень–

травень 

2012р. 

у % до 

січня–

травня 

2011р. 

 

Усіма видами транспорту 232933,7 96,2 3598,5 94,1 

Залізничним 

(по відправленню) 14950,0 99,5 1310,3 100,2 

Автомобільним 132160,9 99,6 1683,5 96,2 

Водним 2,5 73,5 0,1 71,6 

Авіаційним 77,2 35,5 42,2 29,2 

Тролейбусним 24649,7 99,5 184,1 95,4 

Трамвайним 57681,8 87,7 361,9 87,7 

Метрополітеном 3411,6 92,3 16,4 92,3 

Довідково:        

Усіма видами транспорту  

(без урахування міського 

електротранспорту) 147190,6 99,5 3036,1 94,8 

 

У січні–травні 2012р. підприємства пасажирського транспорту 

області перевезли 232,9 млн. осіб, пасажирооборот дорівнював  

3,6 млрд.пас.км, що відповідно на 3,8% та 5,9% менше минулорічних 

показників. 
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Пасажирооборот підприємств транспорту 
(кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року) 
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У звітному періоді показник кількості відправлених пасажирів 

залізницею Дніпропетровської області склав 14,9 млн. осіб, пасажирська 

робота становила 1,3 млрд.пас.км, що відповідно на 0,5% менше та 0,2% 

більше, ніж торік. 

Пасажирським автомобільним транспортом упродовж січня–

травня 2012р. скористалось 89,8% усіх обслуговуваних по області 

пасажирів (крім міськелектротранспорту та метрополітену). З урахуванням 

обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями, було перевезено 

132,2 млн. осіб проти 132,6 млн. у січні–травні 2011р. Значна  

частка (83,5%) наданих послуг виконана перевізниками міст 

Дніпропетровська (42,1%) та Кривого Рогу (41,4%). Пасажирооборот 

зменшився на 3,8% і дорівнював 1,7 млрд.пас.км.  

Внаслідок зменшення на 26,5% кількості пасажирів, перевезених 

водним транспортом, пасажирооборот скоротився на 28,4%. 

Авіаційний транспорт задовольнив потреби у переміщенні  

77,2 тис. осіб, що на 64,5% менше показника січня–травня 2011р. 

Загальний обсяг його пасажирської роботи зменшився на 70,8% та склав  

42,2 млн.пас.км.  

Трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано  

82,3 млн. осіб (менше минулорічного показника на 9,1%), у т.ч. майже дві 

третини – безкоштовно. 

Обсяг перевезених метрополітеном пасажирів зменшився  

на 7,7% порівняно з січнем–травнем 2011р. та склав 3,4 млн. осіб. Правом 

пільгового проїзду скористалися 37,5% пасажирів. 
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ЗВ’ЯЗОК 
 

На території Дніпропетровської області у січні–квітні 2012р. послуги 

зв’язку споживачам усіх категорій надавали 155 підприємств- 

операторів (провайдерів). 

Користувачам за надані послуги було нараховано 701,5 млн.грн., 

що на 6,3% менше показника січня–квітня 2011р. у тарифах 2012р., у т.ч. 

населенню – 323,9 млн.грн. (зменшення на 8,2%). 

Структура оплати послуг зв’язку населенням мала наступний вигляд: 

мобільний (стільниковий) – 31%, телефонний міський – 24,4%, 

комп’ютерний – 17,4%, передача і прийом телевізійних та радіопрограм, 

радіозв’язок – 15,8%, поштовий – 4,7%, телефонний міжміський – 4,5%,  

решта – інші послуги зв’язку. 

Популярністю у населення користувалися послуги кабельного 

телебачення та комп’ютерного зв’язку, тому доходи порівняно з січнем–

квітнем 2011р. збільшилися на 3% та 2% відповідно. 
 

 



Про соціально-економічне становище Дніпропетровської області 

 

 

Головне управління статистики у Дніпропетровській області 30 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Згідно з даними, що підготовлені на основі інформації Державної 
митної служби України, у січні–квітні 2012р. обсяги експорту товарів 
становили 3277,2 млн.дол. США, імпорту  2254,9 млн.дол., і проти січня–
квітня попереднього року експорт збільшився на 3,8%, імпорт –  
на 20,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало  
1022,3 млн.дол. (у січні–квітні 2011р. – 1287 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,5  
(у січні–квітні 2011р. – 1,7). 

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з 
партнерами зі 137 країн світу.  

Проти січня–квітня 2011р. обсяги експорту зросли до країн Африки  
у 2,3 раза, СНД – на 15,4%, Америки – на 8,1%, зменшились до Європи – 
на 20%, Азії – на 3,5%. Обсяги імпорту товарів збільшились з країн Європи 
в 1,6 раза, Америки – на 46,9%, Азії – на 25,9%, СНД – на 2,4%, але 
скоротились з країн Африки у 4,1 раза.  

У загальних обсягах експорту та імпорту області питома вага країн 
СНД становила відповідно 38,3% та 30,8%, Азії  32,4% та 17%,  
Європи – 18,6% та 36,9%, Африки – 7,5% та 1,4%, Америки – 3,2%  
та 12,4%.  

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами 
Європейського Союзу. У січні–квітні 2012р. до них експортовано товарів  
на 592,7 млн.дол. (18,1% експорту області), імпортовано   
на 809,1 млн.дол. (35,9% імпорту області), і порівняно з січнем–квітнем 
попереднього року обсяги експорту зменшились на 19,8%, імпорту  
зросли в 1,7 раза. Серед країн ЄС значні обсяги експортних  
поставок здійснено до Польщі – на 186,5 млн.дол., Чехії – на 92,9 млн.дол., 
Словаччини – на 70,5 млн.дол. Найбільше отримано товарів з Італії  
(на 223,5 млн.дол.), Німеччини (на 157,7 млн.дол.) та Польщі  
(на 110,9 млн.дол.).  

Обсяг поставок товарів до країн СНД становив 1256,3 млн.дол., 
надходжень з них – 694,3 млн.дол. Серед найбільших партнерів 
співдружності – Російська Федерація (експортовано товарів  
на 948,3 млн.дол., імпортовано  на 547,8 млн.дол.). 

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали 
(37,3% загального обсягу). До країн СНД спрямовано 26,3% експорту цієї 
групи товарів, до країн ЄС – 8,2%.  

У вартісному виразі за січень–квітень 2012р. обсяг експорту чорних 
металів склав 1221,1 млн.дол., руд, шлаків і золи – 711,6 млн.дол., виробів 
з чорних металів – 486,5 млн.дол., залізничних локомотивів –  
271,7 млн.дол., продуктів неорганічної хімії – 76,9 млн.дол.,  
палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки – 66,4 млн.дол., 
паперу та картону – 57,7 млн.дол. 
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Проти відповідного періоду минулого року збільшились обсяги 
експортних поставок молока та молочних продуктів; яєць птиці; 
натурального меду у 6,9 раза, каучуку, гуми – у 2,6 раза, зернових  
культур – у 2,3 раза, жирів та олій тваринного або рослинного  
походження – на 46,4%, виробів з чорних металів – на 7,7%; скоротились – 
добрив у 4,8 раза, насіння і плодів олійних рослин – у 4,5 раза, 
електричних машин – на 34,1%. 

 
Товарна структура експорту 

у січні–квітні 2012 року 
(відсотків) 

 

14,8

21,7

37,3

2,5
9,6

14,1

Чорні метали

Руди, шлаки і зола

Вироби з чорних металів

Інші товари

Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучі засоби

Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

 

 
У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги 

машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, яких 
отримано на 490,8 млн.дол. (21,8% загального обсягу імпорту), палива 
мінерального; нафти та продуктів її перегонки – на 443,8 млн.дол. (19,7%), 
чорних металів – на 263 млн.дол. (11,7%), фармацевтичної продукції –  
на 183 млн.дол. (8,1%), полімерних металів, пластмас та виробів з них – 
на 190 млн.дол. (8,4%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, 
плавучих засобів – на 110,9 млн.дол. (4,9%), паперу та картону –  
на 66,3 млн.дол. (2,9%). 

Порівняно з січнем–квітнем 2011р. зросли обсяги імпортних 
поставок живих тварин у 12,1 раза, алкогольних і безалкогольних напоїв та 
оцту – у 2,2 раза, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного 
обладнання – у 2 рази, палива мінерального; нафти та продуктів її 
перегонки – в 1,8 раза, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, 
плавучих засобів – на 45,4%; зменшились – руд, шлаків і золи у 2,8 раза, 
овочів, коренеплодів – у 2,4 раза, каучуку, гуми – на 16,5%. 

У структурі імпорту з країн СНД переважали палива мінеральні; 
нафта та продукти її перегонки (35% імпорту з цих країн) та чорні  
метали (29,6%), з країн ЄС – машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання (35,9% надходжень з них), фармацевтична 
продукція (17,4%).  
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ОПТОВА  Й  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ  

ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Обсяг продажу товарів в оптовій торгівлі області за січень– 

березень 2012р. становив 17,7 млрд.грн. і проти відповідного періоду 

попереднього року зменшився на 9,1%. У структурі оптового 

товарообороту 87,2% займали непродовольчі товари, решту – продовольчі. 

Питома вага товарів вітчизняного виробництва скоротилася на 11,1 в.п. і 

дорівнювала 66,9% загального обсягу продажу. 

За станом на 1 квітня 2012р. товарних запасів в оптовій торгівлі 

налічувалося на суму 8,5 млрд.грн. Основу їх товарної структури (90,1%) 

складали непродовольчі товари. 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот 

підприємств роздрібної торгівлі, фізичних осіб-підприємців та 

розрахункові дані щодо обсягів продажу споживчих товарів на ринках) за 

січень–травень 2012р. становив 22,9 млрд.грн. і проти січня–травня 

попереднього року у порівнянних цінах збільшився на 16,1%. У структурі 

обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки 

припадало 17,1%. 

Оборот ресторанного господарства (включає роздрібний 

товарооборот підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 

за січень–травень 2012р. склав 592 млн.грн. і проти відповідного періоду 

попереднього року зріс на 4,8%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за звітний 

період становив 13,5 млрд.грн., що у порівнянних цінах на 15,6% більше 

обсягів січня–травня минулого року, у фактичних цінах товарооборот 

збільшився на 20,9%. Роздрібні ціни зросли на 4,6%.  
 

Зміни обсягів роздрібного товарообороту 
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 
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Дані про роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб 

наведено в таблиці: 
 

 

 

Січень–травень 

2012р. 

Травень            

2012р. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту, млн.грн. 13522,4 2927,3 

Роздрібний товарооборот у %   

до відповідного періоду попереднього року   

у фактичних цінах 120,9 124,2 

у порівнянних цінах 115,6 121,0 

до попереднього місяця   

у фактичних цінах х 102,0 

у порівнянних цінах х 101,5 

Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну 

особу населення у середньому за місяць, грн. 814,5 881,6 

 

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить 

ринкам. За рахунок організованих ринків за звітний період формувалось 

12,7% загального обсягу продажу споживчих товарів області. Продаж 

сільськогосподарських продуктів в обороті організованих ринків  

склав 18,6%. 

Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на 37 ринках за 

вибірковим колом міст за січень–травень 2012р. проти січня–травня 2011р. 

збільшився на 6,8%, при цьому відбулося зростання їх цін на 0,9%. Обсяги 

продажу продуктів тваринництва зросли на 13,2% при підвищенні ціни  

на 9,7%. Продукти рослинництва подешевшали на 22,1% при зниженні 

обсягів продажу на 2,1%.  

Дані щодо індексів цін та обсягів продажу окремих 

сільськогосподарських продуктів на ринках області наведено в таблиці: 

 
 (відсотків) 

 Індекси цін Індекси обсягу продажу 

січень–

травень 

2012р. до 

січня–

травня  

2011р. 

травень 2012р. до січень–

травень 

2012р. до 

січня–

травня  

2011р. 

травень 2012р. до 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

       

Зернові 94,6 100,7 94,6 98,7 102,1 103,5 

Борошняні 107,4 96,1 92,7 103,8 98,9 107,1 

Круп’яні 76,3 98,2 65,6 119,4 95,3 130,4 
пшоно 74,9 100,0 61,9 96,4 102,2 100,3 
крупа  гречана 64,0 95,5 51,2 153,5 89,0 192,9 
інші крупи 100,0 100,0 100,0 101,5 97,7 100,9 
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Продовження 

 

Індекси цін Індекси обсягу продажу 

січень–

травень 

2012р. до 

січня–

травня  

2011р. 

травень 2012р. до січень–

травень 

2012р. до 

січня–

травня  

2011р. 

травень 2012р. до 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

квітня 

2012р. 

травня 

2011р. 

       
Картопля 48,7 90,5 47,5 93,4 158,3 92,4 
Капуста свіжа 25,3 26,2 30,9 97,3 615,5 101,8 

Цибуля ріпчаста 41,5 101,7 32,8 96,3 90,8 96,8 

Буряки  49,3 86,8 26,3 102,4 92,2 105,7 

Морква 56,8 93,1 38,7 93,7 91,6 93,6 

Огірки свіжі 97,5 76,1 86,9 101,2 142,1 97,2 

Огірки солоні 96,2 99,0 97,3 87,5 68,6 89,8 

Помідори свіжі 110,3 92,2 119,3 95,6 161,9 90,6 

Помідори солоні 101,3 96,8 98,2 96,2 62,4 98,6 

Часник 71,5 101,5 68,4 110,0 99,2 107,7 

Фрукти  та 

ягоди свіжі 91,5 101,9 75,7 97,5 103,7 107,7 

Цукор 69,8 102,2 66,0 105,4 103,9 100,0 

Олія  120,3 99,9 112,8 101,1 99,7 103,8 

Яловичина 111,6 101,4 108,4 129,8 101,5 162,4 

Телятина 126,8 101,0 127,2 93,4 85,0 105,1 

Свинина 111,1 100,9 112,4 116,8 97,1 125,5 

Сало свиняче 114,2 98,8 123,9 116,9 89,7 114,5 

Птиця 106,1 100,2 100,3 98,3 86,2 93,0 

Молоко свіже 100,8 94,4 100,5 101,5 106,1 105,0 

Масло тваринне 101,7 98,2 104,9 95,3 98,5 91,5 

Сир (творог) 101,2 96,0 96,0 117,9 106,6 120,5 

Сметана 97,4 96,0 93,3 122,5 107,5 129,2 

Яйця  103,6 81,6 105,4 91,7 102,8 95,8 

Мед 125,6 99,8 123,1 94,9 88,0 94,9 

 

У січні–травні 2012р. порівняно з аналогічним періодом 2011р. 

зросли ціни на телятину, мед, олію, рибу, сало, яловичину, свинину, гриби, 

борошняні, баранину, птицю та яйця – на 26,8–3,6%. Одночасно 

подешевшали: капуста – на 74,7%, цибуля ріпчаста – на 58,5%, картопля – 

на 51,3%, буряк – на 50,7%, морква – на 43,2%, цукор – на 30,2%, часник – 

на 28,5%, круп’яні – на 23,7%, яблука, зернові, бобові – на 14,8–2,3%.   
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Середні ціни, що склалися на ринках області на окремі 

сільськогосподарські продукти, наведено нижче: 
 

(грн. за кг) 

 

Травень Квітень  

2012р. 2012р. 2011р. 

    

Картопля 4,09 8,59 2,74 

Капуста свіжа 3,22 10,50 2,27 

Цибуля ріпчаста 2,72 8,27 2,67 

Буряки  2,46 9,33 2,83 

Морква 3,21 8,30 3,45 

Огірки свіжі 15,46 17,78 20,32 

Огірки солоні 15,17 15,59 15,32 

Помідори свіжі 22,34 18,72 24,23 

Помідори солоні 15,02 15,29 15,52 

Часник 24,78 36,26 24,43 

Яблука 9,23 15,23 9,00 

Цитрусові 14,99 15,36 14,54 

Олія (за літр) 15,81 14,02 15,83 

Цукор 6,90 10,45 6,75 

Яловичина 51,61 47,60 50,90 

Телятина 55,21 43,40 54,65 

Свинина 48,96 43,55 48,52 

Сало  26,43 21,33 26,76 

Молоко свіже (за літр) 6,84 6,80 7,24 

Масло тваринне 65,97 62,87 67,19 

Сир (творог) 31,11 32,41 32,40 

Сметана 31,47 33,74 32,78 

Яйця (за десяток) 8,20 7,78 10,05 

Мед 49,93 40,58 50,02 
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ТОВАРНІ  РИНКИ 

 

Діяльність бірж. За станом на 1 квітня 2012р. в області практичну 

діяльність здійснювали 27 бірж, серед них – 26 товарних та одна біржа 

нерухомості. Їх статутний капітал складав 3,1 млн.грн.  

Упродовж січня–березня 2012р. на зазначених біржах проведено  

73 торги, внаслідок чого до бюджету  відраховано 67,8 тис.грн., що майже 

наполовину менше, ніж за відповідний період 2011р. 

Для продажу було запропоновано товарів та послуг на суму  

87,9 млн.грн. і укладено 201 угоду на суму 90,4 млн.грн. Коефіцієнт 

ліквідності угод  склав 102,8%.   

У структурі біржового обігу на операції з продажу будівельних 

матеріалів припадало 64,1% (57,9 млн.грн.), з продажу нерухомості – 

32,3%  (29,2 млн.грн.).  
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ЦІНИ  І  ТАРИФИ 
 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у травні 2012р. 

до попереднього місяця склав 99,7%, з початку року – 100,6%. 
 

Індекси споживчих цін у травні 2012 року 
(у % до грудня попереднього року) 
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У травні 2012р. на споживчому ринку області ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої знизилися на 1%, при цьому  

найбільше – на яйця (на 34,4%). Також дешевше коштували  

молоко (на 3,7%), тваринні жири (на 3,3%), рис (на 2,2%).  

У межах 1,9–0,4% зменшилися ціни на яловичину, овочі, цукор, масло, 

рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, олію 

соняшникову. Водночас помітно (на 5,1%) подорожчали фрукти,  

у т.ч. цитрусові – на 8,2%, яблука – на 3,5%. 

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 0,5%, 

зокрема, на алкогольні напої – 0,5%, тютюнові вироби – 0,4%. 

Індекс споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива становив 100%. 

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,3%, що стало 

наслідком подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та 

обладнання (на 0,4%) і послуг лікарень (на 0,3%).  

Зростання цін у сфері транспорту на 1,7% найбільшою мірою 

зумовлене збільшенням вартості послуг автодорожнього пасажирського 

транспорту і палива та мастил (на 2,4% і 2% відповідно). Крім того, 

вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом зменшилася 

на 0,9%. 
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Ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки 

інформації знизилися на 0,3%; на послуги ресторанів та готелів, закладів 

освіти, у сфері зв’язку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку 

та поточне утримання житла, одяг і взуття – зросли у межах 1–0,1%. 

За січень–травень 2012р. продукти харчування та безалкогольні 

напої подешевшали на 0,4%. Найбільше знизилися ціни на яйця (на 36,3%), 

рис (на 12,5%), цукор (на 9,6%), молоко (на 7,9%). На 4,1–2,4% 

подешевшали масло, продукти переробки зернових, тваринні жири, олія 

соняшникова, сири. Водночас суттєво подорожчали фрукти (на 21%). У 

межах 1,6–0,4% зросли в ціні овочі, риба та продукти з риби, кондитерські 

вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби дорожче коштували на 3,1%,  

а саме: тютюнові вироби – на 3,6%, алкогольні напої – на 2,5%.  

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли 

на 0,7%, що викликане підвищенням плати за скраплений газ (на 7,7%), 

каналізацію (на 6,1%), водопостачання (на 3,3%), утримання та ремонт 

житла (на 1%), гарячу воду, опалення (на 0,4%). 

У сфері охорони здоров’я приріст цін склав 2,1%, при цьому 

фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали  

на 3,1%, амбулаторні послуги – на 1,9%, послуги лікарень – на 1%. 

Збільшення цін у сфері транспорту на 5,8% значною мірою 

зумовлене підвищенням вартості палива та мастил (на 8,8%) і 

транспортних послуг (на 6,5%). Разом з цим на 2,4% зменшилися ціни  

на автомобілі. 

Крім того, на 2,8% подорожчали послуги ресторанів та готелів, 

на 0,9% – предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне 

утримання житла. 

Індекси споживчих цін на товари та послуги наведено в таблиці. 
 

(відсотків) 
 

До попереднього місяця 
До грудня  

попереднього року 

березень 

2012р. 

квітень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2011р. 

      

Індекс споживчих цін 100,5 99,8 99,7 100,6 105,8 
      

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 100,2 99,9 99,0 99,6 106,5 
Продукти харчування 100,1 99,8 99,0 99,4 106,7 

Хліб і хлібопродукти 99,9 99,7 99,7 98,9 111,7 
хліб 99,8 100,0 99,9 99,7 109,5 
макаронні вироби 100,2 100,3 99,7 100,4 107,3 

М’ясо та м’ясопродукти 100,1 100,7 100,1 100,7 98,4 
Риба та продукти з риби  101,5 99,7 99,4 101,4 104,2 
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Продовження 
 

До попереднього місяця 
До грудня  

попереднього року 

березень 

2012р. 

квітень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2011р. 
      

Молоко, сир та яйця 101,0 97,9 91,8 89,7 91,3 
молоко 98,1 97,3 96,3 92,1 90,7 
сир і м’який сир  

(творог) 98,9 99,2 98,4 97,6 95,4 
яйця 112,1 95,4 65,6 63,7 70,7 

Олія та жири 98,9 99,4 98,8 96,7 95,7 
масло 97,7 99,3 99,0 95,9 94,2 
олія соняшникова 99,7 98,4 99,6 97,1 105,3 

Фрукти 100,6 103,2 105,1 121,0 129,4 
Овочі 100,0 97,4 98,3 101,6 144,3 

картопля 97,5 93,1 92,6 84,4 137,8 
Цукор 98,5 98,3 98,9 90,4 111,5 

Безалкогольні напої 100,4 100,3 100,1 101,0 105,0 
Алкогольні напої, тютюнові 

вироби 100,7 101,1 100,5 103,1 104,3 
Алкогольні напої 100,2 101,0 100,5 102,5 106,8 
Тютюнові вироби 101,1 101,2 100,4 103,6 102,3 

Одяг і взуття 100,2 100,3 100,1 98,4 101,0 
одяг 100,2 100,1 100,0 98,2 101,3 
взуття 100,3 100,6 100,3 98,9 100,6 

Житло, вода, 

електроенергія, газ та інші 

види палива 101,9 96,7 100,0 100,7 103,4 
плата за власне житло  

(квартирна плата) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 
утримання та ремонт  

житла 100,1 100,4 100,2 101,0 101,2 
водопостачання 103,3 100,0 100,0 103,3 102,7 
каналізація 106,1 100,0 100,0 106,1 103,7 
електроенергія 100,0 100,0 100,0 100,0 122,9 
природний газ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
гаряча вода, опалення 105,2 88,5 100,0 100,4 101,1 

Предмети домашнього 

вжитку, побутова техніка та 

поточне утримання житла 100,2 100,3 100,1 100,9 101,8 

Охорона здоров’я 100,3 101,2 100,3 102,1 105,4 

фармацевтична продукція,  

медичні товари та  

обладнання 100,4 101,5 100,4 103,1 105,9 

амбулаторні послуги 100,8 100,7 100,0 101,9 103,4 

Транспорт 101,0 102,3 101,7 105,8 117,1 

паливо і мастила 101,7 105,7 102,0 108,8 132,4 

транспортні послуги 100,9 100,8 102,1 106,5 111,0 
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Продовження 
 

До попереднього місяця 
До грудня  

попереднього року 

березень 

2012р. 

квітень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2012р. 

травень 

2011р. 

      

залізничний  

пасажирський  

транспорт 100,0 103,1 99,1 102,2 106,0 

автодорожній  

пасажирський  

транспорт 100,9 100,5 102,4 106,9 111,4 

авіаційний  

пасажирський  

транспорт 103,1 103,0 100,0 105,1 107,0 

Зв’язок 100,0 99,9 100,2 100,1 101,7 

Відпочинок і культура 99,8 100,0 99,8 100,1 101,3 

Освіта 99,0 101,0 100,2 100,4 104,4 

дошкільна та початкова  

освіта 96,5 103,2 100,7 101,0 120,2 

середня освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

вища освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ресторани та готелі 100,1 101,0 101,0 102,8 104,1 

Різні товари та послуги 100,3 100,2 100,0 101,2 105,7 
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ФІНАНСИ 

 

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до 

оподаткування (сальдо) по області (крім сільськогосподарських 

підприємств та бюджетних установ) за січень–березень 2012р. позитивний 

і становить 2,2 млрд.грн., що на 4,9 млрд.грн. менше аналогічного періоду 

попереднього року.  

Упродовж звітного періоду прибутковими підприємствами, частка 

яких у загальній кількості великих та середніх склала 55,7%, одержано  

6,6 млрд.грн. прибутку (порівняно з січнем–березнем 2011р. сума 

зменшилась на 40,3%). Основна його частина була сформована за рахунок 

підприємств промисловості (81,1%), сфери фінансової діяльності (7,5%),  

а також торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку (5,3%). 

Найбільший внесок у формування прибутку промислових  

великих та середніх підприємств області належить підприємствам  

з видобування корисних копалин, крім паливно-енергетичних (77,7%),  

машинобудування (10,6%), виробництва та розподілення електроенергії, 

газу та води (3,6%).  

Питома вага збиткових серед великих та середніх підприємств 

становила 44,3% (що на 2,5 в.п. менше, ніж за січень–березень 2011р.). 

Сума допущених ними збитків порівняно з відповідним періодом 

попереднього року збільшилась на 12% та дорівнювала 4,4 млрд.грн.  

Найбільш суттєвою була частка збиткових підприємств у загальній 

кількості великих та середніх в установах з надання комунальних та 

індивідуальних послуг; здійснення діяльності у сфері культури та спорту – 

68,4%; готелях та ресторанах – 66,7%, транспорті та зв’язку – 51,7%. 

За видами економічної діяльності найбільших збитків зазнали 

підприємства промисловості (3,1 млрд.грн., або 70,3% загальної суми 

збитків), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку (0,7 млрд.грн., або 16,5%), а також підприємства 

транспорту та зв’язку (0,2 млрд.грн., або 5%). 

Найбільша частка збитку промислових великих та середніх 

підприємств припадає на металургійне виробництво та виробництво 

готових металевих виробів (50,1%), виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води (13,1%), хімічну та нафтохімічну 

промисловість (8,6%).  
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ДОХОДИ  НАСЕЛЕННЯ 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, 

зайнятих на підприємствах області та їх відокремлених підрозділах з 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні–квітні 2012р. 

становила 2981 грн., що у 2,7 раза більше рівня мінімальної заробітної 

плати, визначеного на державному рівні з 1 квітня 2012р. (1094 грн.). У 

квітні 2012р. розмір заробітної плати в області побільшав проти 

попереднього місяця на 0,9%, а порівняно з квітнем 2011р. – на 12,1% і 

дорівнював 3070 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень згаданого 

державного соціального стандарту. 

Нарахування за одну оплачену годину у четвертому місяці п.р. 

становили 20,18 грн. і були на 5,4% більше, ніж у березні 2012р. 

 
Середньомісячна заробітна плата в області  
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У квітні 2012р. на 12,3% була більшою, ніж у попередньому місяці 

заробітна плата у сільському господарстві та мисливстві, на 6,6% – у 

готелях та ресторанах, на 5,4% – на підприємствах торгівлі; ремонту 

автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. У 

промисловості на 7,1% збільшилась платня на підприємствах по 

виробництву гумових та пластмасових виробів, на 6,7% – по добуванню 

паливно-енергетичних корисних копалин, на 5,5% – по добуванню 

корисних копалин, крім паливно-енергетичних. 

Водночас в організаціях, що надають комунальні та індивідуальні 

послуги, ведуть діяльність у сфері культури та спорту, її квітневий рівень 

був меншим за березневий на 10%, на підприємствах по обробленню 

деревини та по виробництву виробів з деревини – на 8,4%, у сфері 

фінансової діяльності – на 7,8%. 
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Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів 

заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш 

оплачуваними в області залишаються працівники фінансових установ та 

організацій, що надають комунальні та індивідуальні послуги, ведуть 

діяльність у сфері культури та спорту, яким у січні–квітні 2012р. 

нараховано у середньому по 4887 грн. і 3824 грн. відповідно, що в 1,6 раза 

та на 28,3% більше за середню платню по області. У квітні п.р. за рівнем 

оплати праці так само передували працівники, зайняті у згаданих сферах 

діяльності – 4723 грн. і 3788 грн. відповідно, що в 1,5 раза, а також  

на 23,4% перевищує середньообласний показник. 

У промисловості найбільша зарплата нараховувалась персоналу 

підприємств по добуванню паливно-енергетичних корисних копалин – 

5999 грн. і металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів – 4222 грн. У квітні найбільш оплачуваними були працівники 

підприємств першого згаданого виду діяльності – 6395 грн., а також по 

добуванню корисних копалин, крім паливно-енергетичних – 4323 грн. 

Водночас працівники, зайняті у рибальстві, рибництві, у січні– 

квітні п.р. могли розраховувати лише на 1112 грн. за місяць, що складає 

37,3% від середньої платні в області (у квітні – 1204 грн., або 39,2%),  

у готелях і ресторанах – на 1755 грн., або 58,9% (у квітні – 1947 грн.,  

або 63,4%). У промисловості серед найменш оплачуваних залишається 

персонал підприємств по виробництву шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – 1316 грн. і по обробленню деревини та по виробництву 

виробів з деревини – 1549 грн. У квітні серед таких були працівники 

підприємств першого згаданого виду діяльності – 1355 грн., а також 

текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра – 

1607 грн. 

Тенденції, що характеризують рівні заробітної плати в області у 

квітні 2012р., за видами економічної та промислової діяльності наведено у 

наступних таблицях. 
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Заробітна плата працівників за видами економічної діяльності 

у квітні 2012 року 

 

 

Нараховано на одного 

штатного працівника штатного 

працівника за 

оплачену годину 

грн. 

у % до 

березня 

2012р. 

середнього 

рівня по 

економіці 

грн. 

у % до 

березня 

2012р. 
      

Усього 3070 100,9 100,0 20,18 105,4 
      

Сільське господарство, 

мисливство та пов’язані з ними 

послуги 2010 112,3 65,5 12,69 113,6 

Лісове господарство та 

пов’язані з ним послуги 1953 99,2 63,6 12,29 100,8 

Рибальство, рибництво 1204 98,9 39,2 10,66 126,7 

Промисловість 3740 102,7 121,8 24,59 107,3 

Будівництво 2236 102,6 72,8 15,66 107,0 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 2241 105,4 73,0 14,96 110,2 

Діяльність готелів та ресторанів 1947 106,6 63,4 13,13 107,5 

Діяльність транспорту та 

зв’язку 3460 94,0 112,7 22,48 98,3 

діяльність транспорту 3429 88,6 111,7 22,02 92,3 

діяльність пошти та зв’язку 3595 126,3 117,1 24,63 134,0 

Фінансова діяльність 4723 92,2 153,9 31,53 95,9 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям 2738 100,5 89,2 18,11 104,4 

з них дослідження і розробки 3287 99,6 107,1 22,20 103,6 

Державне управління 2933 98,9 95,5 19,20 102,5 

Освіта 2440 101,7 79,5 16,15 107,1 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 2229 103,1 72,6 14,20 108,3 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та 

спорту 3788 90,0 123,4 25,40 95,0 

з них діяльність у сфері 

культури та спорту, 

відпочинку та розваг 4604 87,8 150,0 31,02 92,4 
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Заробітна плата працівників за видами промислової діяльності 

у квітні 2012 року 
 

 

Нараховано на одного 

штатного працівника штатного 

працівника за 

оплачену годину 

грн. 

у % до 

березня 

2012р. 

середнього 

рівня по 

економіці 

грн. 

у % до 

березня 

2012р. 
      

Промисловість 3740 102,7 121,8 24,59 107,3 
      

Добувна промисловість 4975 106,1 162,1 33,79 111,3 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин 6395 106,7 208,3 48,45 113,8 

з нього добування вугілля, 
лігніту і торфу 6868 107,2 223,7 53,11 115,1 

добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних 4323 105,5 140,8 28,03 110,1 

Переробна промисловість 3319 101,8 108,1 21,61 105,9 
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 2109 100,1 68,7 14,11 104,6 
текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та 
виробів із хутра 1607 103,5 52,4 11,24 109,7 
виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 1355 105,1 44,1 8,75 108,5 
оброблення деревини та 
виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 1645 91,6 53,6 12,31 96,1 
целюлозно-паперове вироб-
ництво; видавнича діяльність 2124 100,0 69,2 14,28 107,1 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 3541 100,3 115,3 21,95 104,6 
хімічне виробництво 3723 93,9 121,3 24,01 96,2 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів  2451 107,1 79,9 16,57 109,8 
виробництво іншої неметале-
вої мінеральної продукції 2779 116,8 90,5 17,93 119,7 
металургійне виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів 4085 102,0 133,1 25,74 106,1 
виробництво машин та 
устатковання 2993 98,2 97,5 20,51 103,8 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання 2483 103,9 80,9 17,56 107,2 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 3286 104,7 107,1 21,62 108,3 
інші галузі промисловості  1983 104,3 64,6 13,37 108,8 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 3604 98,4 117,4 23,46 104,6 
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Як і раніше, певним чином на рівень заробітної плати в області 

впливають втрати робочого часу. У квітні 2012р. коефіцієнт використання 

робочого часу склав 89,3% (у березні – 89,8%). У січні–квітні п.р. робочий 

час в області було використано на 88,2%, у відповідному періоді 2011р. – 

на 88,1%. 

Ще одним чинником, вплив якого позначається на добробуті 

громадян, зайнятих в економіці області, є інфляційні процеси. У січні–

квітні 2012р. реальна заробітна плата в області збільшилась проти 

відповідного періоду 2011р. на 12,1%. У квітні 2012р. вона зросла проти 

попереднього місяця на 1,1%, а проти квітня 2011р. – на 11,6%. 

 
Індекси реальної заробітної плати та інфляції в області 

(у % до відповідного місяця попереднього року) 
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Упродовж січня–квітня п.р. загальна сума заборгованості із виплати 

заробітної плати в області зменшилась на 8,1%, або на 1,2 млн.грн. В 

аналогічному періоді попереднього року згаданий показник поменшав  

на 22%, або на 5,1 млн.грн. 

За станом на 1 травня 2012р. сума невиплаченої заробітної плати 

становила 13,6 млн.грн., або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за 

квітень 2012р. Серед видів економічної діяльності цей показник коливався 

від 0,1% – на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку до 1,6% – у будівництві. 

Не змінюється ситуація щодо структури загальної суми боргу із 

заробітної плати за видами економічної діяльності. Основна його частка на 

початок травня 2012р. припадала на підприємства промисловості (62,9%), 

а серед міст та районів – на м.Дніпропетровськ (49,6%). 

У загальній сумі нарахованої, але не сплаченої за станом на 

1 травня 2012р. заробітної плати 3,1 млн.грн., або 22,7% складають кошти, 

котрі належить виплатити персоналу економічно активних підприємств, 

ще 8,6 млн.грн. (63,3%) – тих, що знаходяться на різних стадіях 
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відновлення платоспроможності боржника, 1,9 млн.грн. (14%) – 

підприємств, котрі припинили свою діяльність і не надали інформації 

щодо погашення заборгованості із заробітної плати. 

 
Динаміка суми заборгованості з виплати 

заробітної плати у 2011–2012 роках 
(за станом на 1 число; млн.грн.) 
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Заборгованість із оплати праці працівникам економічно активних 

підприємств за станом на 1 травня 2012р. становила 3,1 млн.грн., що на 

38,7% менше показника, який склався за станом на 1 січня 2012р. 

Упродовж січня–квітня п.р. ліквідовано заборгованість із заробітної 

плати на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів 

та предметів особистого вжитку, а також металургійного виробництва та 

виробництва готових металевих виробів. 

Разом з тим поновилися зазначені борги на підприємствах хімічного 

виробництва і за станом на 1 травня 2012р. склали 987 тис.грн. У 2,2 раза 

збільшились вони на підприємствах по виробництву машин та 

устаткування, у 3,4 раза – сільського господарства та мисливства. 

Знов від несвоєчасних розрахунків із заробітної плати почав 

потерпати персонал економічно активних підприємств, розташованих у 

м.Дніпродзержинську, якому за станом на 1 травня 2012р. не виплачено 

987 тис.грн. 

Чисельність працівників економічно активних підприємств, яким не 

виплачено заробітну плату, за станом на 1 травня 2012р. становила 

1,2 тис. осіб, кожному з котрих заборгували у середньому по 2548 грн., що 

на 17% менше за середню заробітну плату в області у квітні 2012р. 

За рахунок Державного та місцевого бюджетів заборгованість із 

заробітної плати відсутня. 
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На підприємствах, що знаходяться на різних стадіях відновлення 

платоспроможності боржника, упродовж січня–квітня 2012р. сума 

заборгованості із заробітної плати збільшилась на 34%, або на 2,2 млн.грн., 

натомість на економічно неактивних – на 42,9%, або на 1,4 млн.грн. стала 

меншою. 

Надання субсидій. У січні–квітні 2012р. за субсидіями для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 

11,9 тис. сімей (в 1,7 раза менше, ніж торік). Призначено допомогу  

12,1 тис. сімей (101,4% до тих, які звернулись за субсидіями) на суму  

2,4 млн.грн.  

Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, становив  

163,9 грн., що на 19,6%  більше, ніж у квітні 2011р. 

З початку року для відшкодування витрат організаціям, що надають 

житлово-комунальні послуги, було нараховано 99,2 млн.грн. Сума 

перерахованих коштів, включаючи погашення заборгованості 

попереднього року, склала 93,2 млн.грн. (93,9% до нарахованих сум). 

Упродовж січня–квітня 2012р. із заявами на отримання  допомоги у 

вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива до 

відповідних служб звернулись 1,8 тис. сімей. Призначено таку допомогу  

6 сім’ям (0,3% до тих, які звернулись) на загальну суму 2,8 тис.грн.,  

а отримали її 333 сім’ї у сумі 206,9 тис.грн. 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Платежі 

населення за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів 

попередніх періодів, за січень–квітень 2012р. склали 1599 млн.грн.,  

або 89,9% нарахованих сум (торік – відповідно 1540,8 млн.грн. та 87,2%). 

У квітні 2012р. мешканцям регіону було нараховано 239,2 млн.грн. 

за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, 

централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване 

опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення 

побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій для 

відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів 

зазначених послуг 356,7 млн.грн., крім того, за електропостачання –  

74,4 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги у середньому по 

області становив 149,1% (у квітні 2011р. – 131,7%). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

квітні п.р. зменшилась порівняно з березнем на 5,6% і на початок травня 

становила 1974,8 млн.грн., крім того, за електропостачання –  

116,6 млн.грн. Середній термін заборгованості населення з оплати за всі 

послуги на 1 травня 2012р. дорівнював 4,4 місяця проти 4,3 – на відповідну 

дату попереднього року. 

На кінець квітня в області боржниками були: за централізоване 

опалення та гаряче водопостачання – 72,4% власників особових рахунків, 
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вивезення побутових відходів – 64,5%, газопостачання – 60,5%, утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій – 60,2%, централізоване 

водопостачання та водовідведення – 51,4%, крім того, за 

електропостачання – 34,5%. 

Найбільша питома вага неплатників, які мають заборгованість  

3 і більше місяців – за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 

40% власників особових  рахунків.  

На виконання Закону України “Про реструктуризацію 

заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій і комунальні послуги” з початку 2012р. в області 

було укладено 3,2 тис. договорів на суму 9,6 млн.грн., у т.ч. у квітні –  

782 договори на 2,2 млн.грн. За січень–квітень п.р. було погашено боргів 

на суму 8,3 млн.грн. (у квітні – на 1,9 млн.грн.). 
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РИНОК  ПРАЦІ 
 

У квітні 2012р. середньооблікова чисельність штатних працівників, 

зайнятих на підприємствах області та їх відокремлених підрозділах з 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, залишилась на рівні 

попереднього місяця і склала 947,9 тис. осіб. Що стосується ситуації із 

зайнятістю за видами економічної діяльності, то вона у четвертому  

місяці п.р. також не зазнала суттєвих змін. Лише на підприємствах 

лісового господарства, а також сільського господарства та мисливства у 

цьогорічному квітні спостерігалось сезонне зростання її обсягів проти 

попереднього місяця на 16,4% та на 7,3% відповідно. Водночас у сфері 

діяльності готелів та ресторанів вона зменшилась на 9,3%, підприємств 

хімічного виробництва – на 5,9%. У січні–квітні 2012р. в економіці області 

було зайнято 951,2 тис. осіб. 

Значення показника, який характеризує рівень завантаженості 

працівників області відповідно до встановленої тривалості робочого часу, 

у квітні 2012р. становив 98,2% (у березні – 97,9%), у січні–квітні п.р. – 

97,6%. 

До служб зайнятості області у січні–травні 2012р. звернулось 

36,1 тис. громадян, що лише на 2,8%, проте все ж менше, ніж в 

аналогічному періоді попереднього року. 

За станом на 1 червня 2012р. на обліку цих служб перебувало 

29,6 тис. незайнятих громадян, з яких майже дві третини (63,3%) складали 

жінки, 43% – особи у віці до 35 років. Трохи менше половини (44%) таких 

осіб займали місця робітників, ще 41,6% – посади службовців, решта – не 

мали професії або займали місця, що не потребують спеціальної 

підготовки. 

На зазначену дату статус офіційно безробітного мали  

28,4 тис. громадян області, що на 14% менше, ніж рік тому. Приблизно дві 

третини з них (63,8%) – жінки, особи у віці до 35 років становили 42,6%,  

а кожен п’ятий безробітний мешкав у сільській місцевості. 

Рівень зареєстрованого безробіття в області за станом на 

1 червня 2012р. відповідав 1,4% від середньорічної чисельності населення 

працездатного віку
1
. У міських поселеннях цей показник дорівнював 1,3%, 

у сільській місцевості – 1,8%. У містах області рівень офіційного 

безробіття коливався від 4,4% – у Жовтих Водах до 0,7% –  

у Дніпропетровську та Першотравенську, у районах – від 3,8% –  

у Криничанському та Покровському до 0,8% –  

у Павлоградському. 
 

_____________ 
1
 З січня 2012 року у чисельності населення працездатного віку враховано жінок віком 

55 років, тому порівняння рівня зареєстрованого безробіття з відповідним показником 

минулого року є некоректним. 
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За станом на 1 червня 2012р. кількість вільних робочих місць 

(вакантних посад) зменшилась порівняно з відповідною датою 

попереднього року на 10,9% і дорівнювала 8,5 тис. одиниць. Проте 

співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили все ж змінило 

навантаження на одне вільне робоче місце з 4 осіб до 3 осіб відповідно. 

Загалом найбільш складною є ситуація у сільських районах області. 

У Петропавлівському районі, наприклад, на одне вільне робоче місце 

претендують 34 особи, у Новомосковському – 17 осіб. Серед міст до таких 

належать Жовті Води та Орджонікідзе, де згаданий показник визначився 

на рівні 12 осіб відповідно. 

З кожних 100 вільних робочих місць 41 призначалось громадянам 

робітничих професій, 30 – фахівцям і спеціалістам, решта – особам без 

професії.  

У січні–травні 2012р. зусиллями згаданих служб було 

працевлаштовано приблизно стільки ж громадян, що і у відповідному 

періоді попереднього року – 22,7 тис. осіб. У загальній чисельності таких 

громадян 41,7% складають жінки, майже половину (50,8%) – особи у віці 

до 35 років. При цьому на додаткові робочі місця, що створені за рахунок 

дотацій роботодавцям, було працевлаштовано 707 громадян. Водночас 

295 особам було виплачено одноразову допомогу по безробіттю для 

організації власної справи. 

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–травні 2012р. 

становив 33,6% проти 31,9% – у відповідному періоді 2011р. У містах 

області найбільш вдалими були пошуки роботи через відповідні служби у 

Вільногірську та Тернівці, де згаданий рівень склав 43,5% і 42,2% 

відповідно, серед районів – у Юр’ївському та Дніпропетровському – 53,5% 

та 47,8% відповідно. Разом з тим в Апостолівському районі цей показник 

становив лише 25,9%, у Царичанському – 28,7%. У містах гіршою за 

середню по області була ситуація у Жовтих Водах та Новомосковську, де 

рівень працевлаштування дорівнював 23,4% та 26,4% відповідно. 

Із фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття у травні 2012р. на допомогу по безробіттю було 

спрямовано 21,7 млн.грн. Середньооблікова чисельність громадян, які її 

отримували, становила 19,8 тис. осіб, або 69,8% від загальної чисельності 

тих, хто мав статус безробітного. Середній розмір допомоги склав 

1096 грн., що майже відповідає рівню мінімальної заробітної плати, 

визначеного на державному рівні з 1 квітня 2012р. (1094 грн.). 
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ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ 

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області  

на 1 травня 2012р., за оцінкою, складала 3314,8 тис. осіб. Упродовж січня–

квітня 2012р. вона скоротилася на 5509 осіб. 

Зменшення чисельності населення відбулося виключно за рахунок 

природного скорочення на 6220 осіб (-5,7‰), водночас зафіксовано 

міграційний приріст населення – 711 осіб (0,7‰). 

Природний рух населення у січні–квітні 2012р. характеризувався 

скороченням смертності та збільшенням народжуваності. Залишається 

суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: 

на 100 померлих припадало 65 народжених дітей.  

 
 

Усього
 Січень–

квітень 

2012р. у % до  

січня–квітня 

2011р. 

На 1000 наявного 

населення
1 

січень–

квітень 

2012р.
 

січень–

квітень 

2011р. 

січень–

квітень 

2012р.
 

січень–

квітень 

2011р. 
      

Кількість народжених 

живими, осіб 11643 11338 102,7 10,6 10,4 

Крім того, кількість 

мертвонароджених 89 77 115,6 7,6
2
 6,7

2
 

Кількість померлих, осіб 17863 18284 97,7 16,3 16,7 

у тому числі дітей 

віком до 1 року 110 120 91,7 

 

9,1
3 

 

10,1
3 

Природний приріст 

(скорочення) 

населення, осіб –6220 –6946 89,5 –5,7 –6,3 
_____________ 
1 
Тут і далі по розділу показники наводяться у розрахунку за рік. 

2
 На 1000 народжених живими та мертвими. 

3
 На 1000 живонароджених. 

 

Порівняно з січнем–квітнем 2011р. обсяг природного скорочення 

зменшився на 726 осіб, або з 6,3 до 5,7 особи в розрахунку  

на 1000 наявного населення. Природне скорочення населення відбувалося 

в усіх містах та районах області. 
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Упродовж січня–квітня звітного року спостерігалася значна 

диференціація рівня народжуваності: від 9,2 народжених на 1000 жителів у 

м.Орджонікідзе до 13,7 – у Софіївському районі: 
 

Кількість народжених на 
1000 жителів, ‰ 

Міста та райони з відповідними 
показниками народжуваності 

  

10,6 Дніпропетровська область 
до 10,6 міста: Орджонікідзе, Дніпродзержинськ, Марганець, 

Дніпропетровськ, Нікополь, Вільногірськ, Жовті 
Води, Кривий Ріг; 
Межівський район;  

10,6–12,0 міста: Тернівка, Новомосковськ, Павлоград; 
Покровський, Верхньодніпровський, Нікопольський, 
Криворізький, Солонянський, Царичанський, 
Магдалинівський, Синельниківський, Юр’ївський, 
Васильківський, Криничанський, Петропавлівський, 
П’ятихатський райони;  

12,1–13,5 міста: Першотравенськ, Синельникове;  
Петриківський, Новомосковський, Широківський, 
Дніпропетровський, Апостолівський, 
Павлоградський райони; 

понад 13,5 Томаківський, Софіївський райони.  
 

Коефіцієнт смертності населення коливався від 12,7‰ у 

м.Першотравенську до 22,7‰ у Софіївському районі: 
 

Кількість померлих на 1000 
жителів, ‰ 

Міста та райони з відповідними 
показниками смертності 

  

16,3 Дніпропетровська область 
до 16,3 міста: Першотравенськ, Дніпропетровськ, 

Вільногірськ, Тернівка, Орджонікідзе, Павлоград, 
Синельникове, Дніпродзержинськ; 
Дніпропетровський район; 

16,3–17,8 міста: Новомосковськ, Кривий Ріг, Марганець; 
Новомосковський, Нікопольський, Покровський  
райони; 

17,9–19,4 міста: Жовті Води, Нікополь;  
Апостолівський, Синельниківський, Юр’ївський, 
Петриківський, Магдалинівський, Широківський, 
Васильківський, Межівський райони; 

19,5–21,0 П’ятихатський, Томаківський, Царичанський, 
Верхньодніпровський, Криворізький, Солонянський, 
Павлоградський, Криничанський райони;  

понад 21,0 Петропавлівський, Софіївський райони. 
 

У перинатальному періоді за січень–квітень 2012р. померло  

134 дитини (кількість мертвонароджених та кількість померлих дітей у віці 

0-6 днів). Основними причинами смерті дітей віком до 1 року є окремі 

стани, що виникають у перинатальному періоді, а також природжені вади 
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розвитку, деформації та хромосомні аномалії. Частка немовлят, причина 

смерті яких медичними працівниками не була встановлена, складає 5,5%. 
 

(осіб) 

 
Січень–
квітень 
2012р.

 

Січень–
квітень 
2011р. 

   

Усього померлих дітей віком до 1 року 110 120 
у тому числі від   
деяких інфекційних та паразитарних хвороб 2 2 
хвороб органів дихання 5 4 
хвороб органів травлення 1 – 
окремих станів, що виникають у 
перинатальному періоді 49 57 
природжених вад розвитку, деформацій 
та хромосомних аномалій 26 26 
неуточнених та невідомих причин смерті 6 8 
зовнішніх причин смерті 4 8 

 

У порівнянні з січнем–квітнем 2011р. структура кількості померлих 

за причинами смерті не змінилась. Найбільше померлих – майже дві 

третини – від хвороб системи кровообігу, кожен сьомий помер від 

новоутворень, кожен сімнадцятий – від зовнішніх причин смерті. 
 

 
Осіб У % до підсумку 

На 100 тис. 
наявного 

населення
1 

січень–
квітень 
2012р.

 

січень–
квітень 
2011р. 

січень–
квітень 
2012р.

 

січень–
квітень 
2011р. 

січень–
квітень 
2012р.

 

січень–
квітень 
2011р. 

       

Усього померлих  17863 18284 100,0 100,0 1628,7 1668,5 
у тому числі від       
хвороб системи 
кровообігу 11731 12443 65,7 68,1 1069,6 1135,5 
новоутворень 2566 2225 14,4 12,2 234,0 203,0 
зовнішніх причин  
смерті 1070 1143 6,0 6,2 97,6 104,3 

з них від       
транспортних 
нещасних випадків 101 93 0,6 0,5 9,2 8,5 
випадкових утоплень 
та занурень у воду 28 38 0,2 0,2 2,6 3,5 
випадкових отруєнь та 
дії алкоголю 160 173 0,9 0,9 14,6 15,8 
навмисних 
самоушкоджень 240 218 1,3 1,2 21,9 19,9 
наслідків нападу з  
метою вбивства чи  
нанесення  
ушкодження 76 80 0,4 0,4 6,9 7,3 

_____________ 
1 
Див. першу виноску на стор. 52. 
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Упродовж січня–квітня 2012р. порівняно з аналогічним  

періодом 2011р. міграційна активність населення скоротилась. Внаслідок 

цього зменшилась кількість як прибулих, так і вибулих (відповідно на 0,2%  

та 5,3%). Сальдо міграції населення залишилось позитивним і склало  

711 осіб. 

Міграційні переміщення населення у січні–квітні 2012р. 

характеризувалися такими даними: 
 

 
Усього, осіб 

Січень– 
квітень 

2012р. до 
січня– 
квітня 

2011р., у % 

На 1000 наявного 
населення

1 

 січень–
квітень 
2012р.

 

січень– 
квітень 
2011р. 

січень– 
квітень 
2012р. 

січень– 
квітень 
2011р. 

 

Усі потоки міграції 

Число прибулих 11569 11587 99,8 10,6 10,6 

Число вибулих 10858 11470 94,7 9,9 10,5 

Сальдо міграції 711 117 607,7 0,7 0,1 
Внутрішньорегіональна міграція 

Число прибулих 7456 7773 95,9 6,8 7,1 

Число вибулих 7456 7773 95,9 6,8 7,1 

Сальдо міграції х х x х х 
Зовнішня міграція 

Число прибулих 4113 3814         107,8 3,8 3,5 

Число вибулих 3402 3697 92,0 3,1 3,4 

Сальдо міграції 711 117 607,7 0,7 0,1 
_________________ 
1
Див. першу виноску на стор. 52. 

 

Міграційне скорочення населення зареєстровано у 2 містах  

та 8 адміністративних районах Дніпропетровщини.  

Сальдо міграції у розрахунку на 1000 жителів коливалося від -5,3‰ у 

Нікопольському районі до 16,5‰ – у Томаківському районі, при 

середньообласному значенні 0,7‰.  

Більше всього мігрантів виїжджало у Запорізьку (11% вибулих з 

області у межах України), Донецьку (9,9%), Кіровоградську (8,9%) області 

та м.Київ (12,7%), а переселилося до Дніпропетровщини здебільшого 

населення Запорізької (15,9%), Кіровоградської (13%), Донецької (9,9%) та 

Харківської (9%) областей. 

Серед осіб, які переїхали в область на постійне проживання із-за меж 

країни, найбільше всього іммігрантів прибуло з Російської Федерації 

(більше третини), Азербайджану (6,5%) та Вірменії (4,5%). Вибулі з 

області за кордон держави віддали перевагу Російській Федерації (42,3%) 

та Ізраїлю (кожний сьомий). 

Частота міграційних переміщень населення у межах області 

упродовж січня–квітня 2012р. у порівнянні з відповідним періодом торік 

скоротилась у розрахунку на 1000 жителів з 7,1 до 6,8 особи. 



Про соціально-економічне становище Дніпропетровської області 

 

 

Головне управління статистики у Дніпропетровській області 56 

КРИМІНОГЕННА  СИТУАЦІЯ 
 

Органами внутрішніх справ області у січні–квітні 2012р. 

зареєстровано 15,7 тис. злочинів, з яких 5,6 тис. (35,7%) – тяжкі. 

У загальній кількості кримінальних проявів 67,6% складали злочини 

проти власності, 10,8% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних   

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення, 3,9% – проти громадської безпеки, 3,5% – у сфері службової 

діяльності, по 2,4% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та 

громадянина, проти життя та здоров’я особи, 2% – проти громадського 

порядку та моральності.  

Кількість зґвалтувань (6 випадків) у порівнянні з січнем– 

квітнем 2011р. зменшилась на третину, шахрайств (633) – на 17,7%, 

умисних вбивств (61) – на 3,2%. Число грабежів (706 випадків) 

збільшилось на 15,2%, розбоїв (84) – на 12%, умисних тяжких тілесних 

ушкоджень (110) – на 1,9%. 

Упродовж січня–квітня 2012р. зафіксовано 8,8 тис. крадіжок, серед 

яких 0,7 тис. (8,1%) – крадіжки з квартир.  

Органами внутрішніх справ виявлено 6,2 тис. осіб, що 

підозрювалися у скоєнні злочинів. З них кожний другий на момент 

вчинення злочину не працював і не навчався або вже ставав на злочинний 

шлях, кожний сьомий скоював його у групі, кожний восьмий – у стані 

алкогольного сп’яніння. З числа осіб, причетних до злочинів, 4,3% – 

неповнолітні, 12,3% – жінки. 

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2012р. становила 

11,2 тис. осіб, з яких 3,9 тис. (35,1%) – жінки, 1,5 тис. (13,3%) – пенсіонери, 

242 особи (2,2%) – неповнолітні, 81 (0,7%) – діти до 14 років; загинуло  

167 громадян.  
 

 

 

Начальник       Шпильова О.М. 
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Виробництво найважливіших видів 

продукції у натуральному виразі 
 

 

 

 

Вироблено 

за січень–

травень 

2012р. 

Січень–травень 

2012р. до 

січня–травня 

2011р., у % 
 
 

  

Вугілля готове, тис.т …
1 

…
1 

Руди і концентрати залізні неагломеровані, млн.т 27,3 103,0 

Руди і концентрати залізні агломеровані, млн.т 12,8 111,7 
   

Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи 

охолоджені, т 26 14,1 

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, тис.т 5,5 60,6 

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі 

чи охолоджені, тис.т 59,5 104,6 

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, 

морожені, тис.т …
1 

…
1 

Вироби ковбасні, тис.т 17,3 97,6 

Продукти готові та консерви з м’яса свійської 

птиці, т 466 78,3 

Продукти готові та консерви з свинини, т 15 9,9 

Продукти готові та консерви з яловичини і 

телятини, т 433 156,3 

Олія соняшникова нерафінована, тис.т 86,3 103,2 

Молоко оброблене рідке, тис.т 21,7 86,8 

Масло вершкове, т 1108 222,5 

Сири жирні, т 406 118,4 

Продукти кисломолочні, тис.т 20,7 93,2 

Борошно, тис.т 50,2 125,1 

Крупи, тис.т 5,5 226,0 

Корми готові для сільськогосподарських тварин 

та свійської птиці, тис.т 234,8 99,8 

Вироби хлібобулочні, тис.т 70,9 95,9 

Шоколад та інші продукти харчові готові з 

вмістом какао, в брикетах, пластинах чи  

плитках, тис.т 21,5 135,6 

Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий 

шоколад без вмісту какао, тис.т 5,1 137,2 

Напої безалкогольні, млн.дал 14,3 115,4 

Сигарети з вмістом тютюну або суміші тютюну з 

замінниками тютюну, млн.шт. …
1 

…
1 

   

Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні 

машинного чи ручного в’язання, млн. пар 10,1 78,0 

Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби 

аналогічні трикотажні машинного чи ручного 

в’язання, тис.шт.  40,1 60,6 
______________ 
1
 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України ”Про державну статистику”. 
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Продовження 

 

Вироблено 

за січень–

травень 

2012р. 

Січень–травень 

2012р. до 

січня–травня  

2011р., у % 
   

Одяг верхній трикотажний, тис.шт. – – 

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки 

теплі типу “парки” чи “аляски” та аналогічні 

вироби чоловічі та хлопчачі, тис.шт. …
1 

…
1 

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки 

теплі типу “парки” чи “аляски” та аналогічні 

вироби жіночі та дівчачі, тис.шт. 2,2 27,5 

Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. 21,2 57,6 

Трикотаж спідній, тис.шт. 246,5 111,8 

Взуття, тис. пар 69,0 102,5 
   

Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, 

завтовшки більше 6 мм, тис.м3 18,8 79,3 

Папір та картон гофровані, тис.т 13,6 109,3 

Шпалери та аналогічні покриття з паперу, 

млн.умов. кусків 31,4 95,7 

Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного;  

кокс газовий, тис.т 1666,0 89,0 

Кислота сірчана, тис.т 63,7 58,4 

Гідроксид натрію (сода каустична), тис.т …
1 

…
1 

Аміак синтетичний, тис.т …
1 

…
1 

Фарби та лаки на основі полімерів, тис.т 29,5 104,2 

Добрива азотні мінеральні чи хімічні, тис.т 121,9 76,3 

Пластмаси у первинних формах, тис.т 8,4 106,5 

Шини – всього, тис.шт. …
1 

…
1 

Цемент, тис.т …
1 

…
1 

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи 

бетону для будівництва, млн.шт.умов. цегли 47,9 104,1 

Цегла керамічна невогнетривка будівельна, 

млн.шт.умов. цегли 3,3 86,8 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з 

цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 43,3 123,4 

Чавун, тис.т 3915,6 106,9 

Сталь без напівфабрикатів, отриманих 

безперервним литтям, тис.т 3012,4 92,7 

Прокат готовий чорних металів, тис.т 2055,3 97,3 

Труби великого і малого діаметрів; профілі 

пустотілі з металів чорних, тис.т 588,2 107,4 

Трактори для сільського та лісового 

господарства, шт. …
1
 …

1
 

Розпушувачі та культиватори, шт. 223 132,7 

Верстати для оброблення  дерева, шт. …
1
 …

1
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Продовження 

 

Вироблено 

за січень–

травень 

2012р. 

Січень–травень 

2012р. до 

січня–травня 

2011р., у % 

   

Електродвигуни та генератори змінного струму, 

електродвигуни універсальні, тис.шт. …
1 

…
1 

Телевізори, тис.шт.  …
1 

…
1 

Лічильники електроенергії, включно 

калібрувальні, тис.шт. 0,6 7,5 

Тролейбуси, шт. …
1 

…
1 

   

Електроенергія, млн.кВт·год 5870 102,3 

Електроенергія, вироблена тепловими 

електростанціями і теплоцентралями, млн.кВт·год  5316 103,7 
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Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

по містах та районах області  
 

 Обсяг реалізованої промислової продукції у 

відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) 

за січень–квітень 2012р. 

млн.грн. 
у % до всієї реалізованої 

продукції 
   

Дніпропетровська область 68613,4 100,0 

м.Дніпропетровськ 17171,1 25,0 

м.Вільногірськ 559,3 0,8 

м.Дніпродзержинськ 9550,1 13,9 

м.Жовті Води 487,4 0,7 

м.Кривий Ріг 26163,4 38,1 

м.Марганець 296,7 0,4 

м.Нікополь 4252,6 6,2 

м.Новомосковськ 1217,8 1,8 

м.Орджонікідзе 458,5 0,7 

м.Павлоград 3865,3 5,7 

м.Першотравенськ 180,8 0,3 

м.Синельникове 198,8 0,3 

м.Тернівка 11,2 0,0 
   

райони   
   

Апостолівський 1357,0 2,0 

Васильківський 21,8 0,0 

Верхньодніпровський 277,2 0,4 

Дніпропетровський 988,8 1,5 

Криворізький 227,3 0,3 

Криничанський 34,6 0,1 

Магдалинівський 334,1 0,5 

Межівський 0,2 0,0 

Нікопольський 289,8 0,4 

Новомосковський 59,6 0,1 

Павлоградський 38,6 0,1 

Петриківський 346,2 0,5 

Петропавлівський – – 

Покровський 30,9 0,0 

П’ятихатський 8,7 0,0 

Синельниківський 13,7 0,0 

Солонянський 110,5 0,2 

Софіївський 13,5 0,0 

Томаківський 3,5 0,0 

Царичанський 19,1 0,0 

Широківський 25,3 0,0 

Юр’ївський – – 
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