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Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах
Дніпропетровської області у січні–червні 2017 року
Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
у % до всієї реалізованої
тис.грн
продукції
Дніпропетровська область
м.Дніпро
м.Вільногірськ
м.Жовті Води
м.Кам’янське
м.Кривий Ріг
м.Марганець
м.Нікополь
м.Новомосковськ
м.Павлоград
м.Першотравенськ
м.Покров
м.Синельникове
м.Тернівка
райони
Апостолівський
Васильківський
Верхньодніпровський
Дніпровський
Криворізький
Криничанський
Магдалинівський
Межівський
Нікопольський
Новомосковський
Павлоградський
Петриківський
Петропавлівський
Покровський
П’ятихатський
Синельниківський
Солонянський
Софіївський
Томаківський `
Царичанський
Широківський
Юр’ївський
_____________

195210623,3
54396018,9
1325725,0
2088823,2
15786645,6
78085040,3
2404497,3
14550522,4
1260341,2
11320514,5
…1
1457448,3
499324,1
…1

100,0
27,9
0,7
1,1
8,1
40,0
1,2
7,5
0,6
5,8
…1
0,7
0,3
…1

1413736,9
46984,8
736058,7
4306788,4
233299,7
138259,4
887656,5
…1
855947,3
1071158,6
…1
1189923,7
…1
144619,9
34758,6
51040,1
331264,5
…1
70267,3
29849,5
5497,8
–

0,7
0,0
0,4
2,2
0,1
0,1
0,5
…1
0,4
0,5
…1
0,6
…1
0,1
0,0
0,0
0,2
…1
0,0
0,0
0,0
–

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної
звітності.
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо
конфіденційності інформації.

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) визначають за ціною продажу
відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для
розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за
бартерним контрактом). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано
за функціональним підходом (по однорідних продуктах).
Показник формується на підставі даних державного статистичного спостереження "Економічні
показники короткострокової статистики промисловості", яке охоплює юридичних осіб та
відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 90% обсягу реалізованої
промислової продукції.
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip
Перегляд даних
Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд за підсумками 2017 року буде здійснено у І кварталі
2018 року.
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