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ПЕРЕДМОВА 
 

“Статистичний щорічник міста Дніпра” за 2020 рік пропонує широкий 

спектр статистичних показників, що характеризують соціально-економічне 

становище міста у 2020 році у порівнянні з 2000–2019 роками. Деякі показники 

наведено по районах міста. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та 

економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, житло, освіта, 

соціальний захист, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, охорона 

навколишнього середовища, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, будівництво та капітальні 

інвестиції, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, 

діяльність підприємств, наука. У самостійний розділ виділено інформацію з 

показниками обласних центрів України. Майже до всіх розділів надано 

методологічні пояснення. 

Окремі показники за 2020 рік є попередніми і будуть уточнені у наступних 

виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих. 
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 

г –  грамм міс –  місяць 

год –  година млн –  мільйон 

грн –  гривня млрд –  мільярд 

дал –  декалітр од –  одиниць 

дол. США –  долар США  пас.км –  пасажиро-кілометр 

кВт∙год –  кіловат-година р. –  рік 

кг –  кілограм т –  тонна 

км –  кілометр тис. –  тисяча 

км2 –  квадратний кілометр ткм –  тонно-кілометр 

м –  метр шт –  штук 

м2 –  квадратний метр 

м3 –  кубічний метр 

 
 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 

 
Тире (–)     – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

вимог Закону України “Про державну статистику” 

щодо конфіденційності статистичної інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

не має сенсу 

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

можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами 

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

  Трапляються випадки, коли наведено всі доданки 

загальної суми, а при округленні сума складових не 

дорівнює підсумку. 
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1.1. Геополітична характеристика 
 

Місто Дніпро – обласний центр Дніпропетровської області 
 

Територія 0,41 тис.км2 

Чисельність наявного населення 

(міськрада) 

 

983 515 осіб (на 1 січня 2021 року) 

Щільність населення (міськрада) 2398,8 осіб на км2  
 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

Головна водна артерія  ріка Дніпро 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Адміністративно-територіальний поділ  
 

Обласний центр поділено на 8 внутрішньоміських районів. Також до складу міської 

ради входить смт Авіаторське. 

 

 

 

 

 

1.2. Питома вага міста Дніпра в економіці області у 2020 році 
 

(відсотків) 

 2020 

Чисельність наявного населення (на 1 січня 2021 року)  31,3 

Середньооблікова кількість штатних працівників 45,4 

Обсяг реалізованої промислової продукції 23,8 

Прийняття в експлуатацію житла 30,4 

Вантажообіг автомобільного транспорту1 36,3 

Пасажирообіг автомобільного транспорту2 68,4 

Експорт товарів  16,7 

Імпорт товарів  68,0 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) 52,0 
_______________ 
1 Тут і надалі (табл. 1.3–1.4) з урахуванням вантажних перевезень, виконаних для власних потреб, та без 

урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
2 Тут і надалі (табл. 1.3–1.4) без  урахування автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями. 
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1.3. Окремі соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Чисельність постійного 

населення1 (на кінець року), 

тис. 1080,5 1039,5 997,1 976,1 990,4 983,1 973,4 

Природний приріст,  

скорочення (–) населення1, 

тис. –8,9 –6,9 –4,1 –4,9 –6,8 –7,3 –9,3 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата2, грн 279 889 2257 4266 8679 10394 11385 

Загальна площа житлових 

будівель, прийнятих  в 

експлуатацію, тис.м2 163 147 101 161 1573 2203 343 

Капітальні інвестиції  

(у фактичних цінах)4, 

млн.грн … … 6701,6 8045,4 21927,1 24530,55 …6 

Перевезення вантажів 

автомобільним 

транспортом7, млн.т 6,7 6,3 6,5 7,2 11,9 13,0 25,7 

Перевезення пасажирів 

автомобільним 

транспортом8, млн. 31,4 143,0 155,3 37,6 46,3 45,3 26,3 

Експорт товарів і послуг, 

млн.дол. США 999,4 1707,2 2288,5 1675,7 1819,6 1866,9 1427,5 

Імпорт товарів і послуг, 

млн.дол. США 1021,8 1738,3 3642,1 1899,2 2929,2 3502,9 3248,7 

Роздрібний товарооборот  

підприємств роздрібної 

торгівлі9 (у фактичних 

цінах), млрд.грн 1,2 5,0 12,7 23,6 33,7 41,4 45,8 

Фінансовий результат до 

оподаткування10, млн.грн –761,511 4203,611 6077,5 –52661,0 10647,5 36418,9 13600,912 

_______________ 
1 Дані наведено по міськраді. 
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
3 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва. 
4 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної 

діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). 
5 Дані за січень–грудень 2019 року.  
6 Розрахунок показника методологією проведення державного статистичного спостереження не передбачено. 
7 Див. першу виноску до табл. 1.2. 
8 Див. другу виноску до табл. 1.2. 
9 До 2016 року включно дані наведено щодо підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із 

роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності), з 2017 року – 

щодо підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 
10 Крім банків і бюджетних установ. 
11 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
12 Дані попередні. 
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1.4. Індекси окремих соціально-економічних показників 

 
(відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Чисельність постійного 
населення (на кінець року) 99,2 99,3 99,4 99,4 99,8 99,3 99,0 

Середньомісячна номінальна 
заробітна  плата 130,3 134,7 116,9 119,5 125,6 119,8 109,5 

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію  112,6 110,3 142,3 147,7 65,41 140,61 15,31 

Перевезення вантажів 
автомобільним транспортом2  72,1 91,0 104,9 96,1 95,7 108,8 198,4 

Перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом3  71,7 103,0 93,7 45,6 100,9 97,9 57,9 

Експорт товарів і послуг 142,0 105,8 119,8 67,9 115,7 102,6 76,5 

Імпорт товарів і послуг 177,8 129,4 138,5 59,7 117,0 119,6 92,7 

Роздрібний товарооборот 
підприємств роздрібної 
торгівлі4 (у порівнянних цінах) 100,4 122,7 107,0 76,5 107,7 116,0 110,0 

______________ 
1 Див. третю виноску до табл. 1.3. 

2 Див. першу виноску до табл. 1.2. 
3 Див. другу виноску до табл. 1.2. 
4 Див. дев’яту виноску до табл. 1.3. 
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