ДЕРЖСТАТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Столярова, 3, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 778-68-43, факс (056) 778-67-69
E-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua Web: http:// www.dneprstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02359946

29.05.2017

№ № 10-17/1270

На №

від

ПРЕС-ВИПУСК
Валовий регіональний продукт Дніпропетровської області у 2015 році
Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів – індустріальних
лідерів, внесок якої до загального обсягу ВВП України у 2015р. склав 10,8% (у
2014р. – 11,1%), а її питома вага в загальноукраїнському обсязі випуску товарів і
послуг та валової доданої вартості (ВДВ) складала 11,4% та 10,1% відповідно.
Валовий регіональний продукт Дніпропетровщини у 2015р. у фактичних
цінах становив 215206 млн.грн. Індекс фізичного обсягу валового регіонального
продукту у цінах попереднього року склав 90,3% (у цілому по Україні – 90,2%).
Його скорочення відбулося, в першу чергу, внаслідок зменшення
виробництва ВДВ на підприємствах таких видів економічної діяльності, як
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс
фізичного обсягу – 65,2%), професійна, наукова та технічна діяльність (70,8%),
водопостачання; каналізація, поводження з відходами (72,6%), оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (79,7%), будівництво
(81,9%), фінансова та страхова діяльність (85,7%), транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність (86,1%), переробна промисловість
(86,8%).
Водночас позитивний внесок до загального обсягу ВДВ внесли
підприємства, які займалися такими видами економічної діяльності, як операції з
нерухомим майном (індекс фізичного обсягу – 112,8%), державне управління й
оборона; обов’язкове соціальне страхування (107,9%), сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство (105,9%), мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (101,6%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (101,5%).
У розрахунку на одного мешканця області припадало 65,9 тис.грн валового
регіонального продукту, що на 9,1% менше, ніж у 2014р. Рівень цього показника
по регіону на 42% перевищив середньоукраїнський (46,4 тис.грн) і за абсолютним
значенням був третім після м.Києва та Полтавської області.
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