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Символіка  Дніпропетровської області 

 

 

Герб Дніпропетровської області розроблений у трьох різновидах: 

„Великий герб”, „Середній герб” та „Малий герб”. Герб являє собою щит, 

праворуч скошений перев’язом, утвореним сполученням золотої 
полум'яподібної лінії на синьому тлі та синьої хвилеподібної лінії на срібному 

тлі. Верхнє синє поле щита усіяне дев’ятьма золотими восьмипроменевими 

зірками (4:3:2), на нижньому срібному полі – козак у малиновому однострої 

(одязі) з рушницею на плечі та шаблею при боці. Щит розміщено на золотому 
картуші українського барокового орнаменту, отороченому наметом, утвореним 

синьо-золотим (праворуч) та червоно-срібним (ліворуч) листям аканту, і 

коронований бурелетом – мантійним куполом, утвореним перевитими синьо-
жовтими стрічками, в обрамленні золотого колосся та дубового листя, вгорі між 

ними зображено Малий Державний герб України – Золотий Тризуб на синьому 

тлі.  

 
Герб області є регіональним символом. Оригінал герба (кольоровий та 

чорно-білий малюнки), його опис та це Положення зберігаються в обласній раді 

і є доступними для ознайомлення зацікавленим особам.  
 

 Власником герба є обласна рада. 

 

 
 

 

 
Великий герб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Малий герб 
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Прапор області 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Прапор Дніпропетровської області є офіційним атрибутом 

(символом), що відображає історію і традиції області. Прапор, являє собою 

прямокутне полотнище із співвідношенням сторін 2:3, утворене 

правобічним перев’язом, який здійснює поділ полотнища на синю (верх 

ліворуч) та срібну (білу, нижню, праворуч) – смуги.  

         Фігури (зображення) на прапорі відтворюють всі графічні елементи 

Малого Герба Дніпропетровської області. 

          Верхівка древка прапора увінчана навершям у вигляді металевої, 

краплиноподібної фігури, виконаної контурно. До неї внесено (виконане у 

металі з залученням емалі) зображення Малого Герба Дніпропетровської 

області. 

          Еталонний зразок прапора області встановлюється у службовому 

кабінеті голови обласної ради, а на час скликання сесії – вноситься до 

сесійної зали. 

          Виключне право на використання прапора (або його зображення) 

належить обласній раді.                       
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Дата утворення області 

 

 
27 лютого 1932 року 

 

 

Керівництво 

області 

 

 

Голова Дніпропетровської 

обласної ради 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Голова Дніпропетровської 
обласної державної 

адміністрації 

 
 
УДОД   
Євген Григорович, 
 
народився 30 травня 1973 року в 
м. Кривому Розі; 
 
освіта повна вища: 
Дніпропетровский інститут 
технічної творчості та 
патентознавства(1995), 
Криворізький технічний 
університет (1997), 
Міжнародний університет 
менеджменту; 
            
з 3 червня 2010 року по т.ч.:  
- голова Дніпропетровської  
обласної ради. 
 
 
 
 
 
 
 

КОЛОМОЙСЬКИЙ  
Ігор Валерійович, 
 
 
народився 13 лютого 1963 року 

в м. Дніпропетровську;  

 

освіта вища: 1985 рік, 

Дніпропетровський 

металургійний інститут, 

спеціальність “Теплотехніка і 

автоматизація металургійних 

печей”, кваліфікація “Інженер-

металург”; 

з 2 березня 2014 року по  т.ч.: 

- голова  Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2010


 5 

 
 
 
 
 

Адміністративна карта області 
 
 
 

 
 
 
 

Відстань від обласного 

центру до Києва 

залізницею 
 

530 км 

автодорогами 480 км 
 

Географічні дані та 

ресурсний потенціал 

Територія області: 31,923 тис.кв.км  
(5,3 % території 

України). 
Межує із 7 областями України: 
 

Херсонською, 

Запорізькою, 

Донецькою, 

Харківською, 

Полтавською, 

Кіровоградською,

Миколаївською     

Середня температура зимова/літня 

 

       -5 – -7°С 

+23 – +25°С 
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Середньорічні опади: 400 – 490 мм 

Природа, ландшафт Степна, 

пересічений 

Наявні природні копалини 
В області видобувається: 
100% марганцевої, 80% залізної руди, 
22,8% вугілля, уран,  
рідкоземельні метали, каолін, граніти, 
нафта, газ, 40 видів мінеральної 
сировини 
 

Область володіє 
єдиним в Україні 
родовищем 
талько-магнезитів 
та значними 
покладами 
каменеобли-
цювальної 
сировини багатої 
кольорової гами.  
У краї розвідано 
15 родовищ 
мінеральних вод 
 

Грунти  Чорноземи 

звичайні 

Лісові ресурси 1924 

Водні ресурси (в тому числі, 

мінеральні води) 

 

1554 

Демографічні дані 
 

Всього населення, тис. осіб/% 3292,4 
(7,3 % населен-

ня України) 

Щільність населення 103,1 особи/км кв. 

Природний рух : 2012р. 2013р.
1
 

народжуваність, тис. осіб 37,1 36,1 

смертність, тис. осіб 51,5 51,1 

природний приріст (скорочення), тис. 

осіб –14,4 –15,0 

Сальдо міграції, тис. осіб 1,9 –0,4 

Міське населення, % 83,5 83,6 

 Сільське населення, % 16,5 16,4 
Діти, тис. осіб (0–17 років)

 
557,7 561,0 

Пенсіонери, тис. осіб 983,1 973,9 

Рівень зайнятості населення, % 61,4 62,1 

Рівень безробіття, % 6,6
 

6,5 
 Національності

2
,  в %:   

українці 

росіяни 

білоруси 

євреї 
вірмени 

азербайджанці 

молдовани 

цигани 
татари 

100,00 

79,35 

17,62 

0,83 
0,39 

0,30 

0,16 

0,12 
0,11 

0,11 
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німці 

грузини 
болгари 

корейці 

узбеки 
греки 

інші  

0,11 

0,08 
0,06 

0,04 

0,04 
0,03 

0,65 

Примітка:  
1
 Попередні дані. 

2
 За даними перепису населення України станом на 5 грудня 2001р.  

 

 

Коротка історична довідка про регіон 
 

 

 

150 тис. років назад - в нашому краї починають селитися первісні люди. Уздовж берегів 

Дніпра і Самари існує близько 80 місць, де знайдені поселення епохи палеоліту.  

УІІ-ІУ ст. до н. е. Залізна доба в нашому краї пов’язана із скіфськими племенами. Степове 

Подніпров’я стало центром скіфської держави - “Великої Скіфії”.  

 ІV-ХІІІ ст. н. е. В добу раннього середньовіччя край став своєрідним коридором, через який 

з Азії в Європу пройшло багато кочових народів – гуни, авари, болгари, хозари, угорці, 

печеніги, тюрки, половці. 

УІ-УІІІ ст. н.е. На берегах Дніпра в межах області виникають перші поселення слав’ян.  

ІХ-ХІІ ст. В період Київської давньої держави   по річці Орелі проходив кордон із землями 

кочовиків.  

ХУ-ХУІІІ ст. За  всю історію запорозького козацтва існувало 8 Січей, 5 з них  знаходилися 

на території нашого краю: Томаківська (80-ті рр. XVІ ст. до 1593 р.), Базавлуцька (1593-

1638), Микитинська (1638-1652), Чортомлицька (1652-1709), Підпільнянська  чи Нова (1734-

1775).    Чимало славетних імен і подій пов’язано з нашою землею - Гетьман  Богдан 

Хмельницький,   І.Д.Сірко (приблизно 1610-1680 рр.), Данило Апостол, Павло Полуботок, 

Петро Калнишевський та багато інших.    
 

1775 р. Ліквідація Нової (Покровської) Запорозької Січі, кошовим отаманом у цей час був 

Петро Калнишевський.   

1776 р. Почало будуватися губернське місто Катеринослав на лівому березі Дніпра, на 

Кільчені (Катеринослав І).  

 1783 р. Згідно з Указом Катерини ІІ починається активна колонізація краю. Сюди рушив 

потік  переселенців: німців, росіян, греків, вірмен, циган, калмиків, грузин, шведів, 

корсиканців, євреїв, албанців, поляків та ін.  
 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. в історії краю позначені  бурхливим ростом 

промисловості, що перетворило край на провідний економічний регіон не тільки Південної 

України, а і всієї Імперії . Населення краю зростало неймовірно швидко.  

У 1897 р. в губернії проживало 2113 тис. чол.   (13617 осіб з 24 країн).   

1922 р. – Катеринославщина складалася з 13 повітів та 325 волостей з територією 64768 

верст, з населенням 3497394 особи. 

 

20 липня 1926 р. за Постановою Президії ЦВК СРСР була затверджена резолюція 3 -го 

Катеринославського окружного з’їзду робітничих, селянських та солдатських депутатів про 

перейменування міста Катеринослава в „Дніпропетровський”, а Катеринославського округа – 

в Дніпропетровський.  
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27 лютого 1932 р.   була створена Дніпропетровська область.  

1941-1945 рр.     Роки Великої Вітчизняної війни. З перших днів Великої Вітчизняної війни в 

області вводиться воєнний стан. Починається мобілізація, а коли ворог підійшов до кордонів 

Дніпропетровщини і евакуація матеріальних цінностей та промислового устаткування 
підприємств в східні райони СРСР.  

13 серпня 1941 р. німецько-фашистські загарбники, вийшли на кордони Дніпропетровщини, 
захопили м. П’ятихатки та ряд населених пунктів району.  

18 жовтня 1941 р. вся область опинилася під владою фашистських загарбників. 

За час окупації у Дніпропетровській області фашисти знищили 78.118 осіб цивільного 

населення та 37.185 військовополонених, 176.303 людини було примусово вивезено до 
Німеччини.   

На початку (8-9) березня 1944 р. Дніпропетровська область була звільнена від окупантів. 

1950-1990 рр. - за рівнем промислового виробництва Дніпропетровщина увійшла в число 

десяти найбільших областей Радянського Союзу. Фундаментом її промислового потенціалу 

залишався гірничо-металургійний комплекс.  

У середині ХХ ст. характерною рисою промислового потенціалу Дніпропетровської області   

стала ракетно-космічна галузь. Ракетні комплекси, розроблені в Дніпропетровському 

ракетно-космічному центрі, стали технічною базою для створення ракетних військ 
стратегічного призначення СРСР і в подальшому склали основу могутності РВСП.   

У другій половині ХХ ст. Дніпропетровщина – це не тільки високо потужна індустріальний 

та сільськогосподарський регіон, а й один з центрів науки, освіти, житлового будівництва й 
розвитку соціальної сфери та  культури. 

 

 

 

Адміністративно-

територіальний 

устрій 

Районів 
Населених пунктів всього  

22 
1501 

     у тому числі:   

міст обласного значення 13 

міст районного значення 7 

селищ міського типу 46 

селищ 63 

сіл 1372 

Найбільші міста, тис. осіб:  

Дніпропетровськ (міськрада) 995,5 

Дніпродзержинськ (міськрада) 248,4 

Кривий Ріг (міськрада) 654,9 

Нікополь 117,9 

Павлоград 109,7 

  2012р. 2013р. 

Органи місцевого 

самоврядування 

Районних рад 

Районних у містах рад 

22 

18 

22 

18 

Міських міст обласного значення рад 13 13 

Міських міст районного значення рад 7 7 

Селищних рад 40 40 

 Сільських рад 288 288 

Склад обласної ради   
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Всього депутатів, чол.        140       140 

З них від партій (блоків),% 

Партія регіонів 
Блок Юлії Тимошенко 

Блок Лазаренка 

НСНУ 

Комуністична партія України 
Блок Литвина 

Блок Наталії Вітренко 

Сильна Україна 
Фронт Змін 

Україна Майбутнього 

Народна партія 

 

74,3 
6,4 

1,4 

- 

7,9 
- 

- 

- 
5,0 

2,9 

2,1 

 

74,3 
6,4 

1,4 

- 

7,9 
- 

- 

- 
5,0 

2,9 

2,1 

Всього депутатів місцевих рад, чол.. 8534 8534 

Від партій, які отримали більше 3-х 

відсотків голосів виборців по 

багатомандатних виборчих округах 

1338 1338 

Транспортна 

інфраструктура; 

зв`язок 

Залізничні колії загального 

користування
 

 

Автошляхи загального 

 користування 
 

Аеропорти, од. 
у тому числі міжнародні 

 

Порти, од.  
   у тому числі: 

- морські 

- річкові 
 

Трубопроводи 

 
1553,7 км 

 

9172,0 км 

 
2 

2 

 
3 

– 

3 

 
 

– 

  

Питома вага 

області  в економіці 

України за обсягом 

(у %) 

 

 2012р. 2013р.
 

Промислове виробництво х х 

Реалізована промислова продукція 
(товари, послуги) 

15,7 18,1
1 

Примітка: 
1
 Дані наведені на підставі уточнень в базі короткострокової місячної  

звітності 

Продукція сільського господарства 5,2 5,9 

Інвестиції в основний капітал
2
   

Капітальні інвестиції 
3
 
 7,7 7,9 

Експорт товарів та послуг 12,8 13,2 

Імпорт товарів та послуг 7,6 6,9 

Роздрібний товарооборот 8,6 8,7 
Примітка: 
1
 Наведені короткострокові дані на підставі місячної звітності.
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2
 Показник у звітності відсутній починаючи з 2012р.

 

3 
Капітальні інвестиції, починаючи з І кварталу 2012р., обліковуються по 

підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної 

діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси 

капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої 

наказом Держкомстату від 25.12.2009р. № 494, яка розміщена на веб-сайті 

Держстату України. 

Питома вага обсягів реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг) області 

 
в промисловості 

України (в т.ч. вид діяльності області в аналогічному 
виді діяльності України),  % 
 2012р.

 
2013р.

1
 

Промисловість 15,7 18,1 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  36,4 39,1 

Переробна промисловість 14,6     15,1 

     у т.ч.   

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 6,2 5,7 

Металургійне виробництво та      

виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устаткування 32,7 34,0 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 11,3 8,8 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 9,5 14,2 
   

Структура реалізованої промислової 

продукції області 
2
, %: 

Промисловість 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 24,2 28,8 

Переробна промисловість 58,8 55,6 

Виробництво харчових продуктів,  

напоїв та тютюнових виробів 7,1 6,1 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 0,3 0,3 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 1,5 1,5 

Виробництво коксу та продуктів  

нафтоперероблення 1,3 1,3 

Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 2,7 3,6 

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 3,9 3,7 
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Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устаткування 33,2 33,4 
Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 7,3 4,8 
Виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устаткування 1,5 0,9 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 14,8 15,6 

Примітка: 
1
 Короткострокові (уточнені) дані зі статистики промисловості наведено на 

підставі місячної звітності.  
2 

Сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах), що 
за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010) відносяться до 
відповідного виду економічної діяльності із врахуванням розподілу даних 
структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших 
адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство. 

 
Агропромисловий 
потенціал  

 2012р.
 

2013р. 
Земельний фонд всього, тис. га 3192,3 …

1 

у тому числі:  
- сільгоспугіддя, % від всіх 
сільгоспугідь України /тис.га 

 

2514,3 

1
 

… 
з них рілля 2127,1 …

1
 

Суб’єкти господарювання, од  3768 3837 
– фермерські господарства  3073 3120 
– господарські товариства  454 475 
– приватні підприємства 163 162 
– колективні підприємства2 12 11 

Валова продукція сільгосп-
виробництва (млн.грн.)   11535,4 15061,4

3
 

– рослинництво,  6999,2 10636,0
3
 

– тваринництво,  4536,2 4425,4
3
 

Валова продукція сільгоспвироб-
ництва (% від виробленої в Україні)  

 
5,2 

 
5,9 

– рослинництво,  4,7 6,0 
– тваринництво,  6,1 5,7 

Валовий збір основної продукції 
рослинництва, млн.т: 
      –  зерно, тис. тонн 1554,3 3710,2 

      –  соняшник, тис. тонн 802,9 1171,6 

      –  картопля, тис. тонн 481,7 536,4 

      –  овочі, тис. тонн 671,6 600,0 
Питома вага основної продукції 
рослинництва в загальних обсягах України, %: 
       –  зерно         3,4 5,9 

       –  соняшник 9,6 10,6 

       –  картопля 2,1 2,4 
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       –  овочі 6,7 6,1 
Виробництво продукції тваринництва, тис.т 

– м’ясо  294,4 294,9 
– молоко  343,4 348,0 
– яйця, млн.шт. 1093,0 954,6 

Питома вага основної продукції 
тваринництва  в Україні, % 

– м’ясо  9,4 8,7 
– молоко  3,0 3,0 
– яйця 5,7 4,9 

Чисельність працюючих, тис. осіб 
4 

38,0      29,9 
 

Примітки: 
 1 

Інформація головного управління Держкомзему у Дніпропетровській   
     

області. 
2 

Виробничі кооперативи. 
3 

Попередні дані. 
4
 Дані за 2013р. узагальнено за видами економічної діяльності відповідно до 

Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 

1 січня 2012р. Інформацію за 2012р. перераховано відповідно до згаданої 

Класифікації. 
 

 

 
Зовнішньоекономічна 
діяльність 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області: 
– експортери товарів  1068 1079 

– імпортери товарів 1941 1987 
Географія експорту, %:  

– країни СНД  39,4 35,7 
– країни ЄС  16,9 18,5 
– країни Азії  32,7 36,2 
– країни Америки  3,8 2,5 

Структура експорту, %:  

  за розділами УКТЗЕД    

  живi тварини; продукти  
  тваринного походження   

 

 

0,1 

 

 

0,1 

  продукти рослинного походження              1,3 1,3 

  жири та олії тваринного або  

  рослинного походження 1,9 1,6 

  готові харчові продукти         1,5 1,6 

  мiнеральнi продукти                       22,6 27,8 

  продукцiя хiмiчної та пов'язаних з  
  нею галузей промисловостi                        2,4 3,5 

  полімерні матеріали, пластмаси та    

  вироби з них 1,3 1,1 

  шкури необроблені, шкіра вичищена 0,0 0,0 

  деревина і вироби з деревини 0,1 0,1 

  маса з деревини або інших волок-  

  нистих целюлозних матеріалів  2,2 

               

       2,4 

  текстильні матеріали та текстильні  0,5 0,5 
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  вироби 

  взуття, головнi убори, парасольки           0,0 0,0 

  вироби з каменю, гiпсу, цементу 0,5 0,5 

  перли природні або культивовані,  

  дорогоцінне або напівдорогоцінне 

  каміння 0,0 0,0 

  недорогоцінні метали та вироби з них         52,2 51,3 

  машини, обладнання та механізми;  

  електротехнічне обладнання 2,9 2,8 

  засоби наземного транспорту, 
  літальні апарати, плавучі засоби 10,1 

 
5,1 

  прилади та апарати оптичнi,  
  фотографічні 0,0 0,1 

  різні промислові товари 0,2 0,2 

  твори мистецтва – – 

  товари, придбані в портах 0,0 0,1 

  різне – – 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту, млн. дол. США:  

– експорт товарів та послуг 10517,9 10337,8 
– імпорт товарів та послуг 6969,2 5861,4 
– сальдо товарів та послуг 3548,7 4476,4 

Залучення інвестицій Підприємств з іноземними 
інвестиціями, од. 

 

992 1291 
Обсяг залучених іноземних інвестицій: 

всього,  млн. дол. США 8432,3 9092,1 
на одного мешканця,  дол. США 2547,0 2757,8 

 

Соціальна та гуманітарна сфера 

 

 

 

Наука, освіта 
Кількість організацій, які виконують 
наукові дослідження, розробки, од. 69 62 

Чисельність науковців, осіб 8960 8596 

Чисельність докторів наук, осіб 962 1006 

Чисельність кандидатів наук, осіб 5327 5334 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
одиниць/студентів 

23/ 
130742 

23/ 
119758 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

одиниць/студентів 

31/ 

23634 

30/ 

23067 

Професійно-технічні навчальні 

заклади, одиниць/учнів 

63/ 

30701 

60/ 

27672 

Денні загальноосвітні навчальні 

заклади, одиниць/учнів 

1010/ 

289494 

1005/ 

290404 

Постійні дошкільні заклади,  

одиниць/дітей 

972/ 

111661 

987/ 

113912 

Навчально-виховні заклади 23/ 21/ 
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(інтернати), 

одиниць/учнів 

5271 5212 

Дитячі позашкільні установи
1
, 

одиниць/учнів 
117/ 

81748 …
1
 

 

Охорона здоров’я Лікувальні заклади, одиниць (лікарні) 150 …
1
 

Ліжковий фонд, тис. одиниць 30,6 …
1
 

Забезпеченість лікарняними ліжками 

на 10 тис. населення, одиниць 92,6 …
1
 

Амбулаторно-поліклінічні заклади, 

одиниць 473 …
1
 

Чисельність лікарів, тис. осіб 15,4 …
1
 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. 

населення, осіб 46,5 …
1
 

Санаторії-профілакторії, одиниць/ 
ліжок 

21/ 
2209 

18/ 
1898 

Курортно-оздоровчі будинки 
відпочинку, одиниць/ліжок 1/20 

 
2/60 

   

 

Культура 

Театри 13 13 

Філармонії 1 1 

Кінотеатри (демонстратори фільмів)
 

22 21 

Бібліотеки 809 806 

Будинки культури
1
       379 …

1
 

Клуби (клубні заклади) 596 595 

Музеї (включаючи філії) 23      25          
Дитячі музичні школи 63 63 
Дитячі школи мистецтв 16 16 
Пам’ятки: 11131 11461 

– історії 3480 3457 
– культури (монументального 

мистецтва) 125 125 
– архітектури та містобудування – 138 
– археології 7526 7526 
– природи (садово-паркового 

мистецтва) – 15 
    

 

Спорт і туризм 

Стадіони з трибунами на 1500 місць 81 81 

Спортивні зали площею не менше 162кв.м 1235 1233 

Площинні спортивні споруди 4772 5099 

Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 1384 1412 

у т.ч. з тренажерним обладнанням 577 589 

Кількість лижних баз 1 1 

Кількість стрільбищ, тирів, стрілецьких 

стендів 393 394 

Плавальні басейни 51 51 
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Інші спортивні споруди 36 37 

Охоплення населення фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою, 

тис. осіб 650,0 658,4 

   у т.ч. дітей  348,8 348,7 

Примітка: 
    1

 Дані за 2013р. очікуються у грудні 2014р.   
 


