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Соціально-економічне становище м.Дніпропетровська 

за січень–червень 2013 року 
  

Промисловість 

 

За січень–травень 2013р. промисловими підприємствами міста реалізовано 

продукції (товарів, послуг) на суму 23,9 млрд.грн., що склало 27,7% від 

загальнообласного обсягу реалізації. 

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 

(відповідно до європейської класифікації) майже 80% складають енергія та товари 

проміжного споживання. 

 

Будівельна діяльність 

 

За січень–червень 2013р. підприємствами міста виконано будівельних робіт 

власними силами на суму 707,8 млн.грн. (34,5% від обласного  показника). 

 

Транспорт 

 

У січні–червні 2013р. суб’єктами економічної діяльності міста, які на 

комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 

споживачам 1876,6 тис.т вантажів, що на 42,1% перевищило обсяг перевезень 

січня–червня 2012р. Вантажооборот склав 363,9 млн.ткм (на 5,4% більше, ніж 

торік).  

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) скористалися 69 млн. осіб, що на 4,2% більше, 

ніж у відповідному періоді минулого року. Пасажирооборот збільшився  

на 16,2% і дорівнював 1155,1 млн.пас.км. 
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Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Згідно з даними, що підготовлені на основі інформації Державної митної 

служби України, у січні–травні 2013р. обсяги експорту товарів становили       

1010,8 млн.дол. США, імпорту  1363,9 млн.дол., і проти аналогічного періоду 

2012р. експорт збільшився на 2,7%, імпорт зменшився на 19,4%. Від’ємне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами склало 353,2 млн.дол. (у січні–травні  2012р. –  

707,2 млн.дол.) 
 

Доходи населення 

 

За станом на 1 липня 2013р. сума невиплаченої заробітної плати у місті 

становила 3,3 млн.грн., з яких майже 2 млн.грн. припадає на економічно активні 

підприємства, 0,7 млн.грн. – на ті, що знаходяться на різних стадіях відновлення 

платоспроможності боржника, решта – на підприємства, що припинили діяльність 

і не повідомили про погашення заборгованості із зарплати. 

Надання субсидій. У січні–червні 2013р. за субсидіями для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 6,3 тис. сімей, 

призначено таку допомогу 5,8 тис. сімей на суму 536,2 тис.грн.  

Допомогу у вигляді субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива у згаданому періоді п.р. отримали  

22 сім ї  у сумі 18 тис.грн. 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Платежі населення за 

житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 

за січень–червень 2013р. склали 756,5 млн.грн., або 105,1% нарахованих сум     

(торік – відповідно 752,8 млн.грн. та 97%). 

За станом на 1 липня 2013р. населення міста заборгувало 726,1 млн.грн. з 

оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 41,5 млн.грн. – за 

електропостачання. У порівнянні з початком п.р. заборгованість за ЖКП 

зменшилась на 7,4%.    

У червні 2013р. мешканцям міста було нараховано 62,2 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 75,5 млн.грн., крім того, за 

електропостачання – 22 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги у 

середньому по місту становив 121,3% (у червні 2012р. – 121,2%). 
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Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення по Дніпропетровській міськраді за станом 

на 1 червня 2013р., за оцінкою, складала 997,4 тис. жителів, і упродовж січня–

травня п.р. вона скоротилася на 2,7 тис. осіб. Загальне зменшення чисельності 

населення сталося за рахунок його природного та міграційного скорочення. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року природне скорочення 

населення збільшилося на 11,5%, що пов’язано зі зниженням рівня 

народжуваності з 9,9 особи на 1000 жителів у січні–травні 2012р. до 9,6 – у січні–

травні  2013р. та підвищенням рівня смертності (з 13,8 особи до 14 осіб 

відповідно). Залишилось суттєвим перевищення кількості померлих над числом 

живонароджених: на 100 померлих припадало 68 народжених немовлят. 

У січні–травні 2013р. кількість прибулих мігрантів зменшилась проти 

аналогічного періоду 2012р. на 16,2% і склала 3 тис. осіб, а вибулих – на 6,5% і 

дорівнювала 4 тис. Сальдо міграції залишилося від’ємним та становило  915 осіб. 

Переважну частину прибулих до м.Дніпропетровська склали мігранти з 

областей України (80,2%), решта – з-за кордону країни. 

Більшість осіб, що виїхали за межі міста, обрали місцем свого проживання 

регіони України (94,7%), решта – емігрувала до інших держав. 
 

 


