
 

 

Характеристика зовнішньоекономічних та інвестиційних 

відносин Дніпропетровської області з країнами Європейського 

Союзу (далі – країни ЄС) 
 

Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами  

 області з країнами ЄС у 2016 – 2020 роках 

                                                                                                  
                                                                                            (млн дол. США) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зовнішньоторго-

вельний оборот  3147,0 4055,7 4575,3 4506,0 3905,5 

           Експорт 1713,6 2370,3 2804,3 2620,5 2116,0 

           Імпорт 1433,4 1685,4 1771,0 1885,5 1789,5 

Сальдо  +280,2 +684,9 +1033,3 +735,0 +326,5 
 

 
Кожне друге підприємство-експортер працює на ринках країн ЄС. 

Подібна тенденція спостерігається серед підприємств-імпортерів. Так за 

інформацією Дніпровської митниці у  2020 році – з області до країн світу 

експорт товарів здійснювали 1 232 суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності,  

з них до країн ЄС – 634.  

 

Обсяги зовнішньоторговельних операцій  

товарами та послугами у І півріччі 2021 року 
 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ склав 2830,9 млн дол. США  

(30,4% у загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту області), у т.ч.: 

ЕКСПОРТ – 1890,1 млн дол. США (31,2% загального обсягу експорту 

області), 

ІМПОРТ – 940,8 млн дол. США (34,7% загального обсягу імпорту  

до області), 

САЛЬДО зовнішньої торгівлі додатне – 949,3 млн дол. США. 

 
Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг області з 

країнами ЄС збільшився на 54,6% у порівнянні з відповідним періодом  

попереднього року, експорту – в 1,8 раза, імпорту – на 21,7%. 

 

На область припадало 10,2% загального торговельного обороту товарів та 

послуг України з країнами ЄС, у тому числі 14,1% експортних та 6,7% 

імпортних операцій. 

 

Обсяг експорту товарів збільшився у порівнянні з І півріччям 2020 року 

на 84,6% і склав 1836,4 млн дол. США: 

- 15,5% у загальному обсязі експорту товарів України до країн ЄС; 

- 30,9% у загальнообласному обсязі експортованих товарів. 
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Значні обсяги товарів експортувались до країн ЄС наступними 

підприємствами*: 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (заготівка, арматура, кутики, катанки, 

круги, квадрати, полоси з чорних металів); 

Основна товарна структура експорту  

у І півріччі 2021 року 
Вартiсть,  

тис. дол. США 

Звiтний 

перiод до  

І півріччя 

2020 року, % 

Питома  

вага в 

загальному 

обсязi,% 

Всього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                     1836378,0 184,6  100,0 
руди, шлак і зола                                                                                                                                                                                                                                     877989,8 232,4  47,8 

чорнi метали                                                                                                                                                                                                                                            528069,5 170,6  28,8 

вироби з чорних металiв                                                                                                                                                                                                                                 138257,2 115,6  7,5 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження                                                                                                                                                                                                       

85624,4 322,9  4,7 

залізничні локомотиви                                                                                                                                                                                                 32634,2 79,1  1,8 

палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 

23939,2 155,9  1,3 

залишки і вiдходи харчової промисловості                                                                                                                                                                                                                20641,7 235,4  1,1 

меблi                                                                                                                                                                                                                                                   18321,9 198,5  1,0 

добрива                                                                                                                                                                                                                                                 13017,7 142,3  0,7 

пластмаси, полімерні матеріали 12169,3 171,3  0,7 

скло та вироби із скла                                                                                                                                                                                                                                  12088,8 106,3  0,7 

зерновi культури                                                                                                                                                                                                                                        11368,9 791,4  0,6 

реактори ядерні, котли, машини                                                                                                                                                                                                             6703,4 113,0  0,4 

одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 5097,2 78,5  0,3 

електричнi машини                                                                                                                                                                                                                         5094,9 182,8  0,3 

папiр та картон                                                                                                                                                                                                                                         4101,6 306,1  0,2 

судна 3552,2 124,2  0,2 

одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 3505,5 111,8  0,2 

інші вироби з недорогоцінних металів  3333,6 250,8  0,2 

іншi недорогоціннi метали                                                                                                                                                                                                                               2983,1 76,6  0,2 

деревина і вироби з деревини                                                                                                                                                                                                                            2870,7 37,4  0,2 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

1832,7 78,8  0,1 

різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  1803,2 87,1  0,1 

мило, поверхнево-активні органічні 

речовини 

1786,7 67,1  0,1 

мідь і вироби з неї  1741,7 76936,6  0,1 

готові продукти із зерна 1580,3 129,1  0,1 

засоби наземного транспорту, крім 

залізничного 

1350,2 128,6  0,1 

каучук, гума                                                                                                                                                                                                                                            1271,2 158,8  0,1 

овочі 1246,3 1110,2  0,1 

інструменти, ножові вироби 1092,0 562,5  0,1 

какао та продукти з нього                                                                                                                                                                                                                               982,5 141,5  0,1 

іграшки 971,6 234,1  0,1 
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АТ “Нікопольський завод феросплавів” (марганцеві феросплави); 

ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” (окатиші та 

залізорудний концентрат); 

ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (окатиші та 

залізорудний концентрат); 

АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (окатиші та залізорудний 

концентрат); 

ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (окатиші та залізорудний 

концентрат); 

ПрАТ “Суха Балка” (залізна руда); 

ТОВ “Рудомайн” (залізорудний концентрат);  

Корпорація “Науково-виробнича інвестиційна група “Інтерпайп” (труби 

сталеві безшовні гаряче деформовані, труби обсадні та муфти до них, труби 

сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та 

особливо високої точності, труби підшипникові та цільнокатані залізничні колеса); 

ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (чавун, заготовки квадратні, 

трубні, безперервно литі, двотаврова балка, металопрокат тощо; похідна продукція 

металургійного виробництва); 

ПрАТ “Сентравіс Продакшн Юкрейн” (сталеві безшовні труби); 
АТ “Дніпроазот” (багатопрофільна хімічна продукція: аміак і карбамід, 

різні модифікації, товари народного споживання тощо); 
ТОВ “ОптімусАгро трейд” (соняшникова олія та шрот); 
ПрАТ “Оріль-лідер” (м'ясо курки);  
ПрАТ “Прогрес” (виробництво і оптова тогівля меблів для офісів, 

підприємств торгівлі, кухонних меблів);  
ТОВ “Укркомпозит+” (керамічні санітарно-технічних вироби); 
ТОВ “В М Груп” (меблі); 

ТОВ “Омега” (соняшникова олія); 

ПрАТ “Гарант Метиз Інвест” (сталевий дріт, тканина металева); 

ТОВ “Полстар” (верхній одяг); 

ТОВ “Eнергетик Дніпро” (олія соняшникова та макуха);  

ТОВ “Щедро” (кетчупи та майонези, інші харчові продукти); 

ТОВ “Юністіл” (прокат плоский з вуглецевої сталі);  

ТОВ “Новомосковська трикотажна фабрика” (панчішно-шкарпеткові вироби);  

ТОВ “О.С.П.Агро” (рослинна олія та макуха); 

ПАТ “Дніпропетровський стрілочний завод” (стрілочні переводи); 

ТОВ виробничо-комерційне підприємство “Руслан І К Ї” (вироби з 

полімерних матеріалів);  

ТОВ “Спецтехоснастка” (прес-форми багатомісні для великосерійного і 

масового виробництва різних товарів); 

ТОВ “Виробниче об’єднання “Оскар” (труби порожнисті з чорних 

металів);  

ТОВ “Торгівельний дім “Н’ю-Лайн” (інвентар та обладнання для гри 

дітей на свіжому повiтрi); 

ПрАТ “Іста-Центр” (батареї та акумулятори); 

ТОВ “Компанія “Дніпроавіасервіс” (нафтопродукти); 

https://work-info.com.ua/company?cat=237
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.18.22.0
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ТОВ “Дніпромлин” (висiвки та борошно); 

ТОВ “Виробничо-будівельна компанія “Агропромінвест” (сировина хутряна);  

ТОВ “Ін фуд” (продукти харчування, зокрема пташині яйця, рослинна олія, 

тощо);  

ТОВ “ДМЗ Комінмет” (прокат плоский та труби з вуглецевої сталі); 

ТОВ “Новотест” (прилади контролю); 

ПрАТ “Дніпрометиз” (сталевий дріт); 

ТОВ “Міропласт” (будівельні вироби  пластмас, профілі); 

ТОВ “Проммаш центр” (частини та приладдя для обладнання); 

ТОВ “Алтерего-Груп” (меблі); 

Металургійне підприємство “Дніпродзержинський сталеливарний завод”, 

Дочірнє підприємство публічного акціонерного товариства (частини до залізничних 

локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу);  
ТОВ “КПД” (Біосфера) (товари догляду за домом та персональної гігієни, 

тара з пластмас, пластмасові вироби) 
* - 2020 рік. 
 
Обсяг імпорту товарів збільшився на 18,8% у порівнянні з І півріччям  

2020 року і склав 839,3 млн дол. США: 
- 6,5% у загальному обсязі імпорту товарів з країн ЄС до України; 
- 32,6% у загальнообласному обсязі імпортованих товарів. 
  

Основна товарна структура імпорту  
у І півріччі 2021 року 

Вартiсть, тис. 
дол. США 

Звiтний перiод до  
І півріччя  

2020 року, % 

Питома  
вага в 

загальному 
обсязi,% 

Всього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                     839305,3 118,8  100,0 

фармацевтична продукція                                                                                                                                                                                                                                 196450,6 123,9  23,4 
реактори ядерні, котли, машини                                                                                                                                                                                                             118222,7 96,0  14,1 

пластмаси, полімерні матеріали 65476,5 120,4  7,8 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

31731,0 133,0  3,8 

засоби наземного транспорту, крім залізничного 30026,5 149,2  3,6 

електричні машини                                                                                                                                                                                                                         23385,3 118,7  2,8 

папiр та картон                                                                                                                                                                                                                                         22195,4 128,3  2,6 
ефiрнi олії                                                                                                                                                                                                                       22186,4 159,6  2,6 

вироби з чорних металiв                                                                                                                                                                                                                                 20777,2 119,3  2,5 

алкогольні і безалкогольні напої та оцет                                                                                                                                                                                                                19646,6 155,5  2,3 
палива мінеральні; нафта і продукти її 
перегонки 

19531,8 78,3  2,3 

мило, поверхнево-активні органічні речовини 19218,7 120,4  2,3 

готові продукти із зерна 18692,0 130,9  2,2 

каучук, гума                                                                                                                                                                                                                                            16502,2 101,5  2,0 

екстракти дубильнi                                                                                                                                                                                                                            13872,6 124,4  1,7 

чорнi метали                                                                                                                                                                                                                                            13178,4 126,1  1,6 

різноманітна хімічна продукція                                                                                                                                                                                                                    12757,7 121,6  1,5 

різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  11042,6 144,7  1,3 

органiчнi хiмiчнi сполуки                                                                                                                                                                                                                               10826,6 116,2  1,3 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 9028,3 125,0  1,1 

какао та продукти з нього                                                                                                                                                                                                                               8435,9 152,7  1,0 
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Основна товарна структура імпорту  
у І півріччі 2021 року 

Вартiсть, тис. 
дол. США 

Звiтний перiод до  
І півріччя  

2020 року, % 

Питома  
вага в 

загальному 
обсязi,% 

продукти переробки овочів                                                                                                                                                                                                                       8304,4 110,4  1,0 

вата                                                                                                                                                                                                                                                    8215,1 103,3  1,0 

залишки і вiдходи харчової промисловості                                                                                                                                                                                                                7743,9 101,1  0,9 

вироби з каменю, гiпсу, цементу                                                                                                                                                                                                                         7594,4 116,5  0,9 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження                                                                                                                                                                                                       

6140,8 163,2  0,7 

риба i ракоподібні                                                                                                                                                                                                                                      6122,1 129,2  0,7 

добрива                                                                                                                                                                                                                                                 4902,1 197,3  0,6 

кава, чай                                                                                                                                                                                                                                      4641,0 139,5  0,6 

скло та вироби із скла                                                                                                                                                                                                                                  4486,6 121,2  0,5 

інструменти, ножовi вироби                                                                                                                                                                                                                              4384,4 109,0  0,5 

мідь і вироби з неї 4347,2 1547,9  0,5 

продукти з м’яса, риби                                                                                                                                                                                                                                  4094,0 153,0  0,5 

тютюн і промислові замінники тютюну 4035,5 84,1  0,5 

керамiчнi вироби                                                                                                                                                                                                                                        3976,6 68,6  0,5 

овочi                                                                                                                                                                                                                                      3491,4 107,5  0,4 

іншi готовi текстильні вироби                                                                                                                                                                                                                           3358,7 236,0  0,4 

продукти неорганiчної хiмiї                                                                                                                                                                                                                             3295,2 91,8  0,4 

цинк і вироби з нього 3063,6 252,9  0,4 

м’ясо та їстівні субпродукти 2980,4 55,8  0,4 

залізничні локомотиви                                                                                                                                                                                                 2924,7 87,6  0,3 

деревина і вироби з деревини                                                                                                                                                                                                                            2468,7 127,1  0,3 

живi тварини                                                                                                                                                                                                                                            2416,5 285,6  0,3 

живі дерева та інші рослини 2343,8 163,9  0,3 

їстівнi плоди та горiхи                                                                                                                                                                                                                      2300,1 88,6  0,3 

рiзнi готовi вироби                                                                                                                                                                                                                                     2178,5 108,7  0,3 

насiння і плоди олійних рослин                                                                                                                                                                                                                          2126,2 214,6  0,3 

іншi вироби з недорогоцінних металiв                                                                                                                                                                                                                    2057,3 130,7  0,2 

перли природні або культивовані, дорогоцінне 

або напівдорогоцінне каміння 

1699,7 1379,0  0,2 

зерновi культури                                                                                                                                                                                                                                        1669,7 120,9  0,2 

бiлковi речовини                                                                                                                                                                                                                                        1647,3 104,9  0,2 

сіль, сірка, землі та каміння  1581,5 102,2  0,2 

меблі 1536,3 446,5  0,2 

порох і вибуховi речовини                                                                                                                                                                                                                               1473,8 190,2  0,2 

бавовна                                                                                                                                                                                                                                       1471,6 54,6  0,2 

одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 1250,1 108,5  0,1 

синтетичні або штучні штапельні волокна 1082,3 277,6  0,1 

іграшки                                                                                                                                                                                                                                           1013,1 215,7  0,1 

килими                                                                                                                                                                                                                                                  998,6 168,0  0,1 

текстильнi матерiали                                                                                                                                                                                                                                    968,7 92,9    0,1 

нитки синтетичні або штучні                                                                                                                                                                                                                             799,2 87,8  0,1 

алюмiнiй i вироби з нього                                                                                                                                                                                                                            634,0 139,5  0,1 

нiкель i вироби з нього                                                                                                                                                                                                                                560,2 307,4  0,1 

спецiальнi тканини                                                                                                                                                                                                                                      466,9 90,1  0,1 

 

Значні обсяги товарів імпортувались з країн ЄС наступними 

підприємствами*: 

ТОВ “БаДМ” (фармацевтична продукція, ліки, медичні засоби); 
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ТОВ “Вента.Лтд” (фармацевтичні товари, ліки та лікарські засоби); 

ТОВ “АТБ-Маркет” (різноманітні споживчі товари, продукти 

харчування); 

ТОВ “Артгранд” (матеріали для виробництва шпалер); 

ТОВ “Агротек” (сільськогосподарська техніка);  

ТОВ “Дельта-імпорт” (харчові продукти, зокрема сири); 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (вугілля та кокс, забезпечення 

металургійного виробництва);  

ТОВ “Комфі Трейд” (різноманітні споживчі товари, зокрема електричні 

прилади);  

ТОВ “Фірма “Фідея” (нафтопродукти); 

ТОВ “Руш” (роздрібна торгівля (косметичні та побутові товари) в 

неспеціа-лізованих магазинах (основний);  

ПП фірма “Владислав” (дистриб’ютор запасних частин для автомобілів і 

мотоциклів, мастил);  

ПАТ “Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод” (матеріали 

для забезпечення виробничих потреб); 

 ТОВ фірма “Триплекс” (оптова торгівля непродовольчими споживчими 

товарами); 

ТОВ “Стартера” (побутові вироби, столові); 

ТОВ “Сіріон” (лікарські засоби); 

ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (обладнання для виробничих 

потреб); 

ТОВ “СВ Тек” (облдання для добувної промисловості); 

ТОВ “Малбі фудс” (сировина для виробництва цукерок); 

ПП “Флоксан” (різноманітні харчові продукти); 

ТОВ “Юністіл” (заготівки для виробництва); 

ТОВ “Полстар” (обладнання для швейного виробництва);  

ТОВ “Юнайтед Табако” (тютюн та інші матеріали для виготовлення 

цигарок); 

ТОВ “Т М С” (обладнання та апаратура різного призначення); 

ПрАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (для виробництва 

залізорудного концентрату); 

ТОВ “Меліса” (оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами); 

ТОВ “Адітон” (санітарно-технічні товари); 

ПрАТ “Підприємство з іноземними інвестиціями “Інтеркерама” (облад-

нання та матеріали для виробничих потреб);  

ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (сировина та заготівки для 

виробничих потреб); 

ТОВ “Торгова компанія “Астерра” (сільськогосподарська техніка); 

ТОВ “Завод “Світондейл” (заготівки та матеріали для виробничих потреб); 

ТОВ “Ретал Дніпро” (заготівки та матеріали для виробничих потреб);  

ТОВ “Геліус ЛТД” (папір та картон);  

ТОВ “Торговий дім “Агроальянс” (сільськогосподарська техніка); 

ТОВ “Нафтосервіс” (труби); 

https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.4
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.4
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.37.0
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ТОВ “НФМ Агро” (сільськогосподарська техніка); 

ТОВ “Сотон” (полімерні матеріали для виробничих потреб);  

ТОВ “Балтік Фіш” (оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому 

числі рибою, ракоподібними та молюсками);  

ТОВ “Імпап” (папір); 

ТОВ “Масло Трейд” (нафтопродукти); 

ТОВ “Сяйво” (добрива); 

ТОВ “Малбі Фудс” (сировина для виготовлення виробів з шоколаду);  

ТОВ “Агро-Овен” (яйця птахів);  

ПП “Даск-Центр” (сировина та матеріали для виробництва меблів); 

ТОВ “Фомтек” (сировина для виробництва паралону); 

ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” (обладнання та 

сировина для виробничих потреб); 

ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (обладнання та 

сировина для виробничих потреб); 

ТОВ “КПД” (Біосфера) (сировина та обладнання для виробничих потреб); 

ТОВ “ТД “Енергопром” (запчастини різного призначення); 

ТОВ “Ексон Юк” (нафтопродукти); 

ТОВ “Софт оіл” (нафтопродукти); 

ТОВ “Склянний альянс” (обладнання та сировина для виробництва); 

ТОВ “Компанія “Альбіон” (сільськогосподарська техніка); 

ТОВ “ДДС+” (алкогольні напої): 

ТОВ “Арда-Трейдинг” (алкогольні напої); 

ТОВ “Незалежна лабораторія “Інвітро” (); 

ПАТ “Дніпроазот” (сировина та обладння для виробництва); 

ТОВ “Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро” (алкогольні напої); 

ТОВ “Виробничо-будівельна компанія “Агропромінвест” (обладнання для 

виробничих потреб); 

ТОВ “Спецтехоснастка” (обладанння для виробничих потреб); 

ТОВ “Есатеза” (косметичні препарати). 
* - 2020 рік. 

 

Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

здійснювались з такими країнами ЄС: 

 

Назва 
країни  

Експорт Імпорт Сальдо 

І півріччя  

2021 року,  

тис. дол. США 

у % до 

відп.періоду 
попер. року 

І півріччя  

2021 року,  

тис. дол. США 

у % до 

відп.періоду 
попер. року 

 

Всього, у тому числі: 1836378,0 184,6  839305,3 118,8 997072,6 
Польща                                                                                               431393,3 172,3 121791,1 122,5 309602,2 

Чехія                                                                                                252106,5 287,2 34496,5 117,2 217609,9 

Iталiя                                                                                               180967,8 213,7 82805,0 131,8 98162,9 

Болгарiя                                                                                             161969,5 146,2 13269,9 103,8 148699,6 

Словаччина                                                                                           160791,6 216,4 19569,5 90,0 141222,1 
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Румунiя                                                                                              134605,7 133,9 11094,4 204,0 123511,3 

Нiмеччина                                                                                            103576,4 131,4 185694,0 132,4 -82117,6 

Iспанiя                                                                                              96678,1 328,8 27855,2 108,6 68822,9 

Нiдерланди                                                                                           89697,6 183,7 31882,4 145,7 57815,2 

Франція                                                                                              58732,6 426,5 52528,5 123,8 6204,1 

      

 

У І півріччі 2021 року обсяг експорту послуг до країн ЄС збільшився  

на 14,9% до відповідного періоду попереднього року і склав 53,7 млн дол. США: 

- 2,7% у загальному обсязі експорту послуг України до країн ЄС; 

- 46,1% у загальнообласному обсязі експортованих послуг. 

 

Підприємства-експортери послуг*: 
ТОВ “БДО” (діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування (основний), BDО в Україні – це 
провідна аудиторсько-консалтингова компанія, що надає широкий спектр 
послуг з аудиту, корпоративних фінансів, ризик-менеджменту, реструктуризації 
бізнесу, бізнес консалтингу, податкової та юридичної практики, 
бухгалтерського аутсорсингу, сталого розвитку та інше),  

ПАТ “Авіаційна компанія “Дніпроавіа” (пасажирський авіаційний 
транспорт),  

ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я 
України” (вища освіта; загальна медична практика; діяльність ресторанів, 
надання послуг мобільного харчування; дослідження й експериментальні 
розробки у сфері інших природничих і технічних наук), 

ДП “Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені  
О.М. Макарова” (виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування), 

ДВНЗ “Національний гірничий університет” (вища освіта, професійно-
технічна освіта; інші види освіти, загальна медична практика), 

ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” (виробництво феросплавної 
продукції),  

ТОВ “Космос” (вантажні перевезення), 
ПрАТ “Юнікон” (перевезення вантажів, у т.ч. залізничним транспортом, 

замороженої продукції),  
ПАТ “Банк ВОСТОК” (грошове посередництво), 
ПрАТ “Дніпрометиз” (виробництво метисної продукції), 
ТОВ інвестиційна компанія “Бізнес-інвест” (біржові операції з 

фондовими цінностями),  
ТОВ “Істра-юг” (комп’ютерне програмування),  
ТОВ “Мотостройкомплекс” (комп’ютерне програмування), 
ТОВ “Дніпромаштранс” (діяльність автомобільного вантажного транс-

порту),  
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (металургійне виробництво: заготівка, 

арматура, кутики, катанки, круги, квадрати, полоси з чорних металів) 
ПрАТ “АТП 11263” (пасажирські транспортні перевезення); 

https://www.ua-region.com.ua/kved/Srv.67.12.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Srv.67.12.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trt.60.24.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trt.60.24.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trt.60.23.0
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ДП “Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації” (технічні випробування та дослідження);  

ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” (вища освіта);  
ТОВ “Паркі” (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування); 
ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К.Янгеля” (дослідження й 

експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук); 
ПрАТ “Готель “Жовтневий” (діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування);  
ПП “Юніс-теп” (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту); 
ПП “Міко-експрес” (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).  
* - 2019 рік 

 

У І півріччі 2021 року обсяг імпорту послуг з країн ЄС збільшився  

у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 22,7% і склав  

101,5 млн дол. США: 

- 7,5% у загальному обсязі імпорту послуг України до країн ЄС; 

- 76,4% у загальнообласному обсязі експортованих послуг. 

 

Підприємства-імпортери послуг*: 

ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” (виробництво машин і 

устатковання для металургії; виробництво інших машин і устаткування 

загального призначення; вантажний автомобільний транспорт; відновлення 

відсортованих відходів),  

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (виробництво чавуну сталі та 

феросплавів),  

ТОВ “Науково-виробниче об'єднання “Трубосталь” (виробництво труб, 

порожнистих профілів і фітингів зі сталі),  

ПрАТ “Страхова компанія “Альянс” (страхування, перестрахування, 

діяльність страхових агентів і брокерів, інша допоміжна діяльність у сфері 

страхування та пенсійного забезпечення),  

ТОВ “Поліпром-інвест” (неспеціалізована оптова торгівля), 

АТ “Кривий Ріг цемент” (“Хайдельбергцемент Україна”, виробництво 

цементу),  

ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (виробництво чавуну сталі 

та феросплавів),  

ТОВ “Ост-вест логістік Україна” (надання в оренду інших машин, 

устатковання та товарів.),  

ТОВ “Підприємство матеріально-технічного забезпечення “Інженерний 

центр “Реагент” (оптова торгівля хімічними продуктами),  

ТОВ “Сільськогосподарське товариство імені Б.Хмельницького” 

(вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур), 

ПрАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (добування 

залізних руд), 
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ПАТ “Покровський гірничо-збагачувальний комбінат” (добування 

залізних руд), 

ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (добування 

залізних руд), 

ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (добування залізних 

руд), 

ПАТ “Акцент-банк” (грошове посередництво),  

ПАТ “Дніпропетровський стрілочний завод” (виробництво залізничних 

локомотивів і рухомого складу), 

ПАТ “Дніпроважмаш” (виробництво машин і устатковання для 

металургії),  

ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” (добування залізних 

руд),  

ПрАТ “Надєжда” (виробництво харчових продуктів),  

ПАТ “Дніпровський крохмалепатоковий комбінат” (виробництво 

крохмалів і крохмальних продуктів), 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (освітні 

послуги),  

ВК Криворізької міської ради (орган місцевого самоврядування),  

ПрАТ “Верхньодніпровський машинобудівний завод” (виробництво 

гофрованого картону, паперової та картонної тари, загальні механічні операції, 

виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону),  

ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К.Янгеля” (інженерні 

послуги), 

ПрАТ “Дніпрометиз” (виробництво метисної продукції),  

ПрАТ “Промарматура” (оптова торгівля залізними виробами),  

ТОВ “Маспо-В” (посередництво в торгівлі меблями, побутовими 

товарами, залізними та іншими металевими виробами),  

ПрАТ “АКТА” (органiзацiї та здiйснення будiвництва нерухомостi),  

ТОВ “КПД” (корпорація Біосфера - створювати і представляти успішні 

бренди і товари для догляду за будинком і для особистої гігієни, які 

виділяються високою якістю, сучасністю, дарують позитивні емоції, 

задовольняють різні запити і смаки споживачів.),  

ПрАТ “Євраз Суха балка” (добування залізних руд),  

ПАТ “Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод” (труби 

нафтового асортименту, залізничні колеса та бандажі), 

ПрАТ З ІІ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод” (вирoб-

ництво соняшникової та інших рослинних олій),  

ТОВ “Вініл” (виробництво шпалер), 

ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” (феросплавне виробництво),  

ПрАТ “Лінде газ Україна” (постачання газу),  

ТОВ “Дафмі” (виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів 

та їх двигунів),  

ТОВ “Адітон” (організація перевезення вантажів). 
* -  2019 рік 

 

https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.21.21
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.21.21
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.28.52
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.29.55.1
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.15.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.15.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.34.30.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.34.30.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Trt.63.40.0
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Найбільші обсяги експорту та імпорту послуг Дніпропетровської області 

здійснювались з такими країнами ЄС: 

 

Назва 
країни  

Експорт Імпорт 

Сальдо 
І півріччя  

2021 року,  

тис. дол. 

США 

 у % до 

відп.періоду 
попер. року 

І півріччя  

2021 року,  

тис. дол. 

США 

у % до 

відп.періоду 
попер. року 

Всього, у тому числі 53663,7 114,9 101545,7 122,7 -47882,0 

Польща 13936,8 211,0 14735,6 467,2 -798,9 

Кіпр 8107,4 106,9 1738,7 96,9 6368,7 

Німеччина 7208,3 118,9 17799,1 79,6 -10590,8 

Болгарія 5437,7 1366,9 282,9 88,9 5154,8 

Данія 5261,6 122,1 1457,0 92,8 1607,7 

Естонія 2534,1 54,9 4119,5 107,0 -1585,3 

Італія 2513,1 146,7 1574,8 31,6 938,3 

Австрія 1640,8 56,1 668,1 111,6 972,7 

Швеція 1135,2 126,4 67,3 39,0 1067,9 

Болгарія 1052,7 115,2 3198,6 339,5 -2145,8 

 

Інвестиційна діяльність 

 
Станом на 31.03.2021 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених  

в економіку регіону склав 5 117,6 млн дол. США (109,8% до початку поточного 

року), з країн ЄС отримано 4 838,7 млн дол. США (94,6% обсягу прямих 

інвестицій) 

Інвестиції залучено із 24 країн ЄС. Найбільші обсяги інвестицій 

надійшли з Кіпру – 2 214,5 млн дол. США (43,3% від загального обсягу 

внесених іноземних інвестицій з країн ЄС), Нідерландів – 1873,5 млн дол. США 

(36,6%) та Німеччини – 599,7 млн дол. США (11,7%). 

 

В області зареєстровані наступні підприємства, в які вкладено інвестиції 

із країн ЄС, серед них: 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (світовий лідер з виробництва сталі, 

займає провідні позиції на основних металургійних ринках світу, включаючи 

такі галузі як автомобілебудування, будівництво, виробництво побутової 

техніки і упаковки, а також компанія володіє великими запасами сировини і 

ефективною системою збуту); 

ТОВ “Верхньодніпровський авторемонтний завод” (найбільший в Україні 

виробник причіпної і спеціальної техніки, що випускає широку гаму причіпної 

техніки (причепи та напівпричепи різного призначення) із застосуванням 

європейських комплектуючих і використовуючи сучасні технології обробки та 

складання виробів); 

ТОВ “Вільногірське скло” (виробництво склотари); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
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ТОВ “Завод “Трансмаш” (капітальний ремонт колійної техніки, для 

потреб залізниць “Укрзалізниці”, гірничо-збагачувальних комбінатів і 

промислових підприємств; проведення модернізації та відновлення застарілої 

техніки, виробництво робочих органів, запасних частин і колійного 

інструменту); 

ТОВ “Коксохімремонт” (будівництво, виготовлення каркасних 

конструкцій і покрівель, монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання 

повітря); 

ТОВ “Сінгл-Ойл” (офіційна дистрибуція мастильних матеріалів, 

продуктів автохімії та витратних матеріалів фірми SHELL); 

Дочірнє підприємство “Мессер Україна” (виробництво промислових 

газів); 

ТОВ “Екотехнік Широке” (виробництво електроенергії); 

ТОВ “Українсько-чеське спільне підприємство “Ніколь Індастрі” 

(виготовлення виробів із бетону для будівництва); 

ТОВ “Мас Сідс Україна” (вирощування зернових та технічних культур); 

ТОВ “Марцек Дніпропак” (виробництво етикеток та пакування для 

продукції); 

ТОВ “Надєжда Л” (виробництво пресованих хлiбопекарських, спиртових 

дрiжджiв та дрiжджового молочка, тощо); 

ТОВ “Шоколадна компанія “Мир” (лідер галузі виробництва 

індустріального шоколаду і глазурі на Україн); 

ТОВ “Малбі Фудс” (виробництво шоколаду, цукерок та іншої 

кондитерської продукції); 

ТОВ “Аксор Індастрі” (механічне оброблення металевих виробів 

(основний); 

ТОВ з ІІ “АСТ-КОМБІ” (продаж автомобілів марки “SKODA”, реалізація 

оригінальних запасних частин і аксесуарів до автомобілів марки “SKODA” 

через власну дилерську мережу, технічне обслуговування і ремонт усіх марок 

автомобілів). 

 

 

https://www.ua-region.com.ua/kved/45
https://www.ua-region.com.ua/kved/45.22.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/45.22.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/45.33.1
https://www.ua-region.com.ua/kved/45.33.1
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35570547/

