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ПРЕС-ВИПУСК 

 
Про обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами області  

за січень–липень 2014 року 

Дніпропетровщина і сьогодні по праву вважається одним з найважливіших 

індустріальних і економічних центрів України. Її внесок у загальнодержавні показники – 

вагомий фактор формування економіки країни. За питомою вагою в державному обороті від 

промислової діяльності наш регіон лідирує і складає близько п’ятої частини (за січень–

липень 2014р. – 19,3% за колом підприємств поточної звітності). 

Товаровиробники Дніпропетровської області за січень–липень 2014р. відвантажили 

споживачам продукції, надали послуг промислового характеру на суму 130,2 млрд.грн., з 

них 57% обсягу реалізації припало на переробну промисловість, 29% – видобувну галузь,  

13% – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; решта – збір, 

очищення та постачання води. 

В області найбільша частка обсягу реалізованих промислових товарів і послуг належить 

продукції металургії та металообробки, крім машин і устатковання, товарний випуск якої 

складає більше третини всього обороту. До списку лідерів входять також підприємства-

переробники галузей з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – майже 

7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції, хімічних речовин і хімічної 

продукції – 4%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 

майже 4%, машинобудування, крім ремонту й монтажу машин і устатковання – більше 3%. У 

добувній промисловості переважає збут продукції, виробленої підприємствами з видобутку 

металевих руд (майже 25% від загальнообласного обсягу реалізації). 

Маючи досить різноманітну інфраструктуру виробництва, індустрія регіону все ж 

відзначається домінуванням певних основних промислових груп. Так, в обсязі реалізованої 

продукції переважають товари проміжного споживання (70%) та енергія (19%), тоді як пайова 

участь інших груп, що забезпечують реальне входження економіки області в систему 

розподілу праці, розвиток виробництва і підвищення добробуту населення, незначна (11%).  

У багатогалузевому господарському комплексі Дніпропетровської області найбільша 

питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у січні–липні 2014р., 

як і завжди, припадає на підприємства міст Кривого Рогу (41%), Дніпропетровська (27%), 

Дніпродзержинська (10%). 
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