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Соціально-економічне становище м.Дніпропетровська
за січень–червень 2015 року
Промисловість
За січень–травень 2015р. підприємствами промисловості міста
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 31,7 млрд.грн., з
неї продукції добувної та переробної промисловості – на 30,9 млрд.грн., що
склало 25,8% від загальнообласного обсягу.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
(відповідно до європейської класифікації основних промислових груп MIGs)
76,7% складають енергія та товари проміжного споживання.
Будівельна діяльність
За січень–червень 2015р. підприємствами міста виконано будівельних
робіт власними силами на суму 557,4 млн.грн. (25,1% від загальнообласного
показника).
Зовнішньоекономічна діяльність
У
січні–травні
2015р.
обсяги
експорту
товарів
склали
552,5 млн.дол. США, імпорту  575,4 млн.дол., і проти відповідного періоду
попереднього року експорт зменшився на 41,3%, імпорт – наполовину.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 22,9 млн.дол.
(у січні–травні 2014р. також від’ємне в обсязі 220,4 млн.дол.).
Для економічного розвитку міста важливою є торгівля з країнами
Європейського Союзу. У січні–травні п.р. до них експортовано товарів
на 131,1 млн.дол. (23,7% експорту міста), імпортовано з них –
на 22,8 млн.дол. (39,6% імпорту міста), і порівняно з аналогічним періодом

2014р. обсяги експорту товарів зменшились на 23,1%, імпорту – на 45,8%.
Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до
Польщі (на 17,3 млн.дол.), Франції (на 16,6 млн.дол.), Німеччини та Іспанії
(на 15,5 млн.дол. по кожній країні), Болгарії (на 11,6 млн.дол.). Найбільше
отримано товарів з Німеччини (на 52,5 млн.дол.), Литви (на 28,6 млн.дол.),
Польщі (на 26 млн.дол.), Словенії (на 19,1 млн.дол.), Угорщини
(на 16,1 млн.дол.).
Найвагоміші експортні поставки серед інших країн світу здійснювалися
до Російської Федерації (на 96,6 млн.дол.), Туреччини (на 75,7 млн.дол.),
США (на 44 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження одержано з Російської
Федерації (на 115 млн.дол.) та Китаю (на 92,2 млн.дол.).
Значну частку у товарній структурі експорту міста складали чорні
метали та вироби з них (52,1% загального обсягу). У структурі експорту до
країн ЄС також переважала вказана товарна група (43,2% експорту до цих
країн).
У вартісному виразі за січень–травень 2015р. обсяг експорту виробів з
чорних металів дорівнював 144,1 млн.дол., чорних металів – 143,9 млн.дол.,
жирів та олії – 71,2 млн.дол., залізничних локомотивів – 41,4 млн.дол., машин,
обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – 18,5 млн.дол.
У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги
фармацевтичної продукції, якої отримано на 98,3 млн.дол. (17,1% загального
обсягу імпорту), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на
94 млн.дол. (16,3%), палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки – на
91,2 млн.дол. (15,9%), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного
обладнання – на 55,6 млн.дол. (9,7%), чорних металів – на 43,4 млн.дол. (7,6%).
Доходи населення
Упродовж січня–травня 2015р. загальна сума заборгованості із виплати
заробітної плати у місті зменшилась на 53,2%, або на 36,5 млн.грн. і на 1 червня
2015р. склала 32,2 млн.грн.
За згадану дату у загальному обсязі боргу 29,5 млн.грн. (91,8%)
припадало на економічно активні підприємства.
Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не
одержали заробітну плату, станом на 1 червня п.р. дорівнювала 9,5 тис. осіб
(2,8% від загальної кількості штатних працівників); при цьому кожному з них
заборгували у середньому по 3098 грн.
Надання субсидій. У січні–травні 2015р. за субсидіями для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось
17,7 тис. домогосподарств, призначено допомогу 12,1 тис. домогосподарств
на суму 4003,2 тис.грн.
Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у згаданому періоді п.р.
було призначено 44 домогосподарствам
на загальну суму 65,1 тис.грн., а
отримали їх 16 домогосподарств у сумі 19,8 тис.грн.
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Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Платежі населення
за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх
періодів, за січень–травень 2015р. склали 883,5 млн.грн., або 92,1%
нарахованих за цей період сум (торік – відповідно 658,2 млн.грн. та 98,8%).
На кінець травня 2015р. населення міста заборгувало 971,4 млн.грн. з
оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 68,7 млн.грн. – за
електропостачання. Заборгованість за ЖКП порівняно з квітнем п.р.
зменшилась на 1,1%.
У травні 2015р. мешканцям міста було нараховано 127,5 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 138,7 млн.грн., крім
того, за електропостачання – 38,4 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані
послуги у середньому по місту становив 108,7% (за рахунок погашення боргів
попередніх періодів), у травні 2014р. – 149,8%.
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення м.Дніпропетровська за станом
на 1 червня 2015р., за оцінкою, складала 988,8 тис. жителів. Упродовж
січня–травня п.р. вона зменшилась на 3350 осіб (у тому числі за рахунок
природного скорочення на 2506 осіб та міграційного – на 844 особи).
Порівняно з відповідним періодом 2014р. природне скорочення
населення збільшилось на 49,8%, що пов'язано зі зростанням рівня смертності з
14,5 особи на 1000 жителів у січні–травні 2014р. до 15,9 – у січні–травні 2015р.
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