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Обсяги експорту-імпорту товарів1 по містах та районах  

Дніпропетровської області у 2016 році 
 

 Експорт Імпорт 
Сальдо тис.дол. 

США 
у % до  
2015 

тис.дол. 
США 

у % до  
2015 

Дніпропетровська 
область 5864832,5 91,7 3490032,8 106,7 2374799,7 

м.Дніпро 1279815,7 91,8 1882640,1 115,6 –602824,4 

м.Вільногірськ 10342,4 128,4 9778,5 126,1 563,8 

м.Жовті Води   134392,7 68,2 33579,7 87,9 100813,0 

м.Кам’янське 668646,4 75,4 257625,7 81,9 411020,7 

м.Кривий Ріг 2849470,4 91,8 814908,6 101,6 2034561,9 

м.Марганець 23191,1 111,5 763,1 78,4 22428,0 

м.Нікополь 490580,0 95,1 129736,3 72,0 360843,6 

м.Новомосковськ  35094,6 61,5 36254,4 131,3 –1159,8 

м.Павлоград 159656,5 793,8 38471,3 119,2 121185,3 

м.Першотравенськ – – …2 …2 …2 

м.Покров  32638,5 222,5 690,7 32,7 31947,8 

м.Синельникове   1458,8 98,9 8351,3 52,4 –6892,5 

м.Тернівка …2 – …2 – …2 

      

райони      

Апостолівський   4796,3 362,5 1350,5 108,7 3445,8 

Васильківський 1143,5 – 2400,9 3191,0 –1257,4 

Верхньодніпровський 20329,4 103,9 7954,0 149,5 12375,4 

Дніпровський 70831,8 91,8 177881,8 121,7 –107050,0 

Криворізький 1348,2 45,3 3129,3 146,3 –1781,1 

Криничанський 837,2 792,1 245,1 128,7 592,1 

Магдалинівський …2 …2 10784,7 86,7 …2 

Межівський 3494,9 128,0 …2 – …2 

Нікопольський  4002,5 56,2 3222,1 132,9 780,4 

Новомосковський 26839,9 120,6 45126,0 189,2 –18286,1 

Павлоградський 558,0 32,8 118,2 82,6 439,8 

Петриківський …2 …2 5455,4 101,3 …2 

Петропавлівський3 – – – – – 

Покровський  …2 …2 145,2 – …2 

П’ятихатський …2 – 59,2 36,3 …2 
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                                                                                                                                                                        Продовження 

 Експорт Імпорт 
Сальдо тис.дол. 

США 
у % до  
2015 

тис.дол. 
США 

у % до  
2015 

Синельниківський 4157,5 188,1 676,1 46,9 3481,4 

Солонянський 22323,4 92,6 14157,9 88,7 8165,4 

Софіївський …2 – 116,6 – …2 

Томаківський …2 …2 293,0 183,7 …2 

Царичанський 1535,8 74,5 3735,3 102,5 –2199,5 

Широківський …2 …2 …2 …2 …2 

Юр’ївський 3404,6 77,4 154,2 189,8 3250,4 
__________________________ 

1 За уточненими річними даниим. 
2 Дані не  оприлюднюються  з  метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 
3 За даною територією не залучено респондентів до державного статистичного спостереження щодо зовнішньої 
торгівлі товарами. 

 
Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 
а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Методологія та визначення 
Експорт товарів – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного 
обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. 

Імпорт товарів – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних 
платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних 
формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. 

Дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних митних 
декларацій (Державна фіскальна служба України), довідки щодо експорту-імпорту газу природного 
(НАК "Нафтогаз України"), а також форм державних статистичних спостережень щодо експорту-імпорту 
товарів, що не проходять митного декларування, та товарів, придбаних у портах.  

Облік товарів здійснюється на момент, коли вони ввозяться в межі або вивозяться за межі економічної 
території країни. Межі статистичної території країни співпадають з її економічною територією.  

Для обліку експорту-імпорту товарів застосовується Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm 

Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, 
установленим НБУ на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за 
статистичними звітами, перерахунок вартості товарів у долари США здійснюється на основі 
середньомісячного та середньоквартального офіційних курсів валют, установлених НБУ. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/413/met_polog.zip 

Перегляд даних  
Інформація щодо статистики зовнішньої торгівлі товарами публікується щомісячно і є оперативною. 
Оновлення даних здійснюється щомісячно відповідно до змін у митних деклараціях. Остаточне 
уточнення даних проводиться в травні наступного за звітним року.  
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