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Обсяги експорту-імпорту товарів1 по містах та районах  

Дніпропетровської області у 2017 році 
 

 Експорт Імпорт 
Сальдо тис.дол. 

США 
у % до  
2016 

тис.дол. 
США 

у % до  
2016 

Дніпропетровська 
область 7052759,5 120,3 4631999,5 132,7 2420760,0 

м.Дніпро 1458107,1 113,9 2406722,7 127,8 –948615,7 

м.Вільногірськ 12529,3 121,1 10399,2 106,3 2130,1 

м.Жовті Води   134704,6 100,2 20156,1 60,0 114548,4 

м.Кам’янське 627191,2 93,8 454357,1 176,4 172834,1 

м.Кривий Ріг 3571297,5 125,3 1039054,3 127,5 2532243,2 

м.Марганець 65463,5 282,3 1948,6 255,4 63514,9 

м.Нікополь 717540,2 146,3 270745,6 208,7 446794,6 

м.Новомосковськ  45016,7 128,3 66685,2 183,9 –21668,5 

м.Павлоград 182867,4 114,5 39123,1 101,7 143744,3 

м.Першотравенськ – – 447,8 787,7 –447,8 

м.Покров  35953,5 110,2 2636,9 381,8 33316,6 

м.Синельникове   2068,6 141,8 12290,4 147,2 –10221,8 

м.Тернівка …2 …2 52,9 510,1 …2 

      

райони      

Апостолівський   990,7 20,7 430,5 31,9 560,1 

Васильківський …2 …2 809,9 33,7 …2 

Верхньодніпровський 27193,9 133,8 17187,7 216,1 10006,2 

Дніпровський 81421,4 115,0 193540,0 108,8 –112118,6 

Криворізький 1690,8 125,4 4246,4 135,7 –2555,6 

Криничанський 3281,0 391,9 173,5 70,8 3107,5 

Магдалинівський …2 …2 6718,2 62,3 …2 

Межівський …2 …2 …2 …2 …2 

Нікопольський  …2 …2 4217,8 130,9 …2 

Новомосковський 29652,9 110,5 50511,9 111,9 –20859,0 

Павлоградський …2 …2 135,2 114,4 …2 

Петриківський …2 …2 1935,4 35,5 …2 

Петропавлівський – – …2 …2 …2 

Покровський  …2 …2 84,2 58,0 …2 

П’ятихатський – – 130,5 220,3 –130,5 
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                                                                                                                                                                        Продовження 

 Експорт Імпорт 
Сальдо тис.дол. 

США 
у % до  
2016 

тис.дол. 
США 

у % до  
2016 

Синельниківський 4893,3 117,7 1601,0 236,8 3292,3 

Солонянський 27472,1 123,1 18002,6 127,2 9469,5 

Софіївський …2 …2 …2 …2 …2 

Томаківський …2 …2 1060,8 362,0 …2 

Царичанський …2 …2 5900,6 158,0 …2 

Широківський – – 446,1 291,2 –446,1 

Юр’ївський 1727,5 50,7 …2 …2 …2 
__________________________ 

1 За уточненими річними даними. 
2 Дані не  оприлюднюються  з  метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 

   Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. 
 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 
 

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 та є оперативною.  
Оновлення даних здійснюється щомісячно відповідно до змін у митних деклараціях. Остаточне 
уточнення даних проводиться в червні наступного за звітним року.  
 
 

  
 
Довідка: тел. (056) 778 67 97; e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.dneprstat.gov.ua  (Статистична інформація/ Економічна статистика/ 
Зовнішньоекономічна діяльність) 
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