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Соціально–економічне становище м.Дніпропетровська 

за 2011 рік 
 
  

Промисловість 
 

У січні–листопаді 2011р. промисловими підприємствами міста 
реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 44 млрд.грн., що складало 
майже 23%  від загального обсягу реалізації області. 

На   продукцію  добувної  і обробної промисловості припадало більше, 
ніж дві третини загальної реалізації (29,4 млрд.грн.). 

 
Будівельна діяльність 

 
У 2011р. підприємствами міста виконано будівельних робіт власними 

силами на суму 1926,8 млн.грн., що становить 43,2% від обласного показника. 
Проти 2010р. обсяги робіт збільшилися  на 12,8%.  

 
Транспорт 

 
За попередніми даними, у 2011р. суб’єктами економічної діяльності 

міста, які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень,  
доставлено споживачам 4,7 млн.т вантажів, що на 13,2% більше, ніж у 2010р. 
Вантажна робота зменшилася на 1,3% проти 2010р. і склала 1069,1 млн.ткм.  

Пасажирським автотранспортом міста, з урахуванням обсягів, виконаних 
фізичними особами–підприємцями, перевезено 150 млн. осіб, пасажирооборот   
становив  2,3 млрд.пас.км,  що,  відповідно,  на  3,4%  та  на 4,9% менше 
показників 2010р. 

  
Зовнішньоекономічна діяльність 

 
За попередніми даними, що підготовлені на основі інформації Державної 

митної служби  України,  у  січні–листопаді  2011р.  обсяг   експорту товарів  
склав  2215,2  млн.дол.США,  імпорту  3246,4  млн.дол., і проти  січня–
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листопада  2010р.  експорт  збільшився  на  26,5%,   імпорт  –  на 11,4%. 
Негативне сальдо зовнішньої  торгівлі  товарами дорівнювало 1031,2 млн.дол.  
(у  січні–листопаді 2010р. – 1154,4 млн.дол.). 

 
Послуги 

 
У грудні 2011р. підприємствами сфери нефінансових послуг отримано 

доход від здійснення економічної діяльності в обсязі 1307,7 млн.грн. 
Понад 17% доходу одержано за рахунок  виконаних замовлень 

безпосередньо населенню.  
 

Доходи населення 
 

За станом на 1 січня 2012р. сума невиплаченої заробітної плати становила 
9,7 млн.грн., з яких  4,6 млн.грн. припадає на   економічно  активні 
підприємства, 3,1 млн.грн. – на ті, що знаходяться на різних стадіях 
відновлення платоспроможності боржника, решта – на підприємства, що 
припинили свою діяльність і не повідомили про погашення заборгованості із 
заробітної плати. 

Надання субсидій. У 2011р. у спеціальні служби по наданню субсидій на 
відшкодування житлово-комунальних платежів звернулось 32,7 тис. сімей, 
призначено таку  допомогу  було   31,3  тис.   сімей на суму 4,4 млн.грн. 
Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування житлово-
комунальних платежів у грудні 2011р.  становив 163,9 грн. 

 Оплата населенням житлово-комунальних послуг.   За   станом   на      
1 січня 2012р. населення міста заборгувало 717,7 млн.грн. з оплати житлово-
комунальних послуг, крім того, 44,2 млн.грн. – за електроенергію. У 
порівнянні з відповідною датою 2011р. заборгованість за ЖКП зросла на 10,4%. 
          У грудні 2011р. населенню було нараховано 166,1 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 на відшкодування перелічених видів платежів). 
Надійшло від споживачів зазначених послуг 132,5 млн.грн., крім того за 
електроенергію –  26,9 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги у 
середньому по місту становив 79,7% (у грудні 2010р. – 79,4%). 

 
Ринок праці 

 
За станом на 1 січня 2012р. у службах  зайнятості міста перебувало на 

обліку 4,1 тис. незайнятих громадян. На зазначену дату статус офіційно 
безробітного мали 4 тис. осіб, що на 16,1% менше показника, який склався на 
відповідну  дату  2011р.  

 Рівень зареєстрованого безробіття за станом на 1 січня 2012р. дорівнював 
0,64% від населення працездатного віку проти 0,75% – на 1 січня 2011р. 
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Демографічна ситуація 
 

Чисельність наявного населення по Дніпропетровській   міськраді,   за  
оцінкою,  на  1  грудня 2011р.  складала 1002,3 тис. осіб і упродовж січня–
листопада 2011р. скоротилась на 4,9 тис. осіб. Загальне зменшення чисельності  
населення  відбулося  за  рахунок  його природного скорочення  на 3,2 тис. осіб 
та міграційного – на 1,7 тис.  

Серед прибулих у Дніпропетровськ 58,4% становили мешканці з 
Дніпропетровської області, 35,8% – з інших областей України. Іммігранти з 
країн СНД та Балтії складали 4,1%; з країн “далекого зарубіжжя” – 1,7%. 

Серед вибулих з Дніпропетровська 63,5% виїхали у міста та райони 
області, 33,5% – до інших областей України; 1,1 % – до країн СНД та Балтії і до 
країн “далекого зарубіжжя” вибуло 1,9% емігрантів.  
 
 
 
Начальник Головного  

управління  статистики                            О.М. Шпильова                                                                                   
 
 
 
 
Довідки за телефоном: 778-49-45 

Веб-сайт Головного управління  статистики: www.dneprstat.gov.ua   

© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2012 


