
Частка Донецької області в Україні 
за окремими показниками у 2017 році

(відсотків)

Експорт товарів -1 0 ,2

Обсяг реалізованої 
промислової продукції - 10,2

Капітальні інвестиції -  3,9

Виробництво продукції 
сільського господарства -  3,1

□ Донецька область



Динаміка індексів заробітної плати1 2 та споживчих цін
(грудень до грудня попереднього року; відсотків)

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб.

Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати1, 2

(на початок року; млн.грн)
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1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу 
за кількістю найманих працівників.
2 Починаючи з 01.01.20І5 інформація наведена без урахування частини тимчасово окупованої території 
у Донецькій області. Дані можуть бути уточнені.



Структура доходів населення у 2017 році1
(відсотків)

Доходи від
Прибуток та власності

Заробітна
плата
55,3%

1 Попередні дані.



Індекси споживчих цін на товари та послуги

(грудень до грудня попереднього року; відсотків)

Динаміка росту споживчих цін (інфляції)
(грудень до грудня 1999 року; відсотків)
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Індекси промислового виробництва

(відсотків до 1990 року)

Донецька область у виробництві України у 2017 році

(відсотків)

Електроенергія -  9,1 

Прокат готовий -  35,0 

Вугілля кам’яне -  35,0 

Сталь -  37,0 

Чавун -  40,1 

Кокс -  46,0

Сіль -  98,5

П  Донецька область



Індекси сільськогосподарської продукції

(відсотків до 2000 року)



Розподіл перевезень пасажирів 
за видами транспорту загального користування у 2017 році1,2

(відсотків до загального обсягу)

1 За даними Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". З 2017 року Публічне акціонерне 
товариство "Українська залізниця" змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом 
\ приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд.
- З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб'єктами 
малого бізнесу.



Питома вага регіонів України1 в експорті товарів у 2017 році

(відсотків до загального обсягу)

1 3 урахуванням не розподілених за регіонами обсягів товарів.



Структура експорту товарів у 2017 році
(відсотків)

Структура імпорту товарів у 2017 році

(відсотків)

Вироби з каменю,
гіпсу, цементу

Продукція 2 ,0%
ХІМІЧНОЇ

НШІпромисловості
4,0%2 ,8%

Машини,
обладнання
га механізми

9,2%

Недорогоцінні
метали та

вироби з них
9,9% Мінеральні

продукти
72,1%



Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу)
в економіці області

(млн.дол. США)

Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу)• •  ̂ • • •• • • в економіці області за видами економічної діяльності
на 31 грудня 2017 року

(відсотків)


