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Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 
1726611 осіб. 

Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 12877 осіб. Порівняно з січнем–
вереснем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 1253 особи.  

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

51 народжений. 
У січні–жовтні 2017р. 423,9 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, при цьому в міських поселеннях – 346,4 тис., у 
сільській місцевості – 77,5 тис. домогосподарств. 

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 178,4 млн.грн (у міських поселеннях – 
151,4 млн.грн, у сільській місцевості – 27,0 млн.грн). 

Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2017р. склала 226,0 грн. 

Крім того, в січні–жовтні 2017р. 37,0 тис. домогосподарств звернулися за субсидіями готівкою для 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, при цьому в міських поселеннях – 

11,0 тис., у сільській місцевості – 26,0 тис. домогосподарств. Призначено субсидії 30,7 тис. домогосподарств на 
суму 85,1 млн.грн (у міських поселеннях – 9,6 тис. домогосподарств на 27,9 млн.грн, у сільській місцевості             

– 21,1 тис. домогосподарств на 57,2 млн.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в жовтні 2017р. становив 
2747,7 грн. 

У січні–жовтні 2017р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива отримали 24,1 тис. домогосподарств на суму 66,5 млн.грн, при цьому в міських 

поселеннях – 7,5 тис. домогосподарств на 21,8 млн.грн, у сільській місцевості – 16,6 тис. домогосподарств на     
44,7 млн.грн. 

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2017р. (з урахуванням 

заборгованості, яка виникла в попередні періоди) становила: газопостачання – 608,2 млн.грн, централізоване 
опалення та гаряче водопостачання – 452,0 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 

129,2 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 117,6 млн.грн, вивезення побутових відходів – 
26,1 млн.грн. 

Крім того, за електроенергію населенням області сплачено в жовтні 2017р. 114,7 млн.грн. Заборгованість 

населення за електроенергію на кінець жовтня 2017р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні 
періоди) склала 158,8 млн.грн. 

 
Зайнятість та безробіття 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного впродовж січня–жовтня 
2017р., становила 58,4 тис. осіб. При цьому кількість зареєстрованих безробітних за місяць збільшилася на 3,8% та 

на кінець жовтня 2017р. становила 17,5 тис. осіб. 
Із загальної кількості безробітних 60,0% складали жінки, 37,2% – молодь у віці до 35 років, 38,1% – особи, 

які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 29,8% – мешканці сільської місцевості. 
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області в порівнянні з попереднім місяцем залишився без 

змін та на кінець жовтня 2017р. становив 1,6% населення працездатного віку. Збільшення показника відбулось по 

міських поселеннях та сільській місцевості (на 0,1 в.п. по кожному типу поселень) і на кінець жовтня 2017р. рівень 
зареєстрованого безробіття склав 1,5% та 2,2% відповідно. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби 
зайнятості, в жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. збільшилась на 18,6% та на кінець жовтня становила                   

1,7 тис.од. 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин 

(27,6% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового 
господарств, риборозведення та рибальства (0,8%).  

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) 
зменшилось у порівнянні з вереснем 2017р. на 16,7% та на кінець жовтня 2017р. становило 10 осіб. Значне 

зменшення навантаження зареєстрованих безробітних упродовж жовтня 2017р. спостерігалось по робітниках з 

обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання 
та машин (у 1,8 раза), а також по кваліфікованих робітниках з інструментом (на 20,0%). 

 
 



Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж жовтня 

2017р., становила 11,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2022 грн, що в 1,6 раза менше 
законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 
 

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника у вересні 2017р. в 
2,2 раза перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн) та становив        

7002 грн, що на 0,4% більше, ніж у серпні 2017р. та на 34,0% – ніж у аналогічному місяці 2016р.  

Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників добувної промисловості і розроблення кар'єрів 
(11515 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10258 грн), металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (10126 грн). 
До групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 44–69% середньообласного рівня, 

відносяться працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, 
діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, тимчасового розміщування й організації 

харчування, водопостачання, каналізації, поводження з відходами, виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності. 
Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у вересні 2017р. в порівнянні з серпнем 

2017р. зменшилась на 1,3%, а відносно вересня 2016р. збільшилась на 15,5%. За січень–вересень 2017р. по 
відношенню до аналогічного періоду 2016р. вона збільшилась на 16,2%. 

Сума невиплаченої заробітної плати за вересень 2017р. збільшилась на 28,4 млн.грн, або на 36,5% та 

на 1 жовтня 2017р. становила 106,2 млн.грн, що в 1,6 раза більше, ніж на початок 2017р. 
У цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок жовтня 2017р. становив 4,1% фонду 

оплати праці, нарахованого за вересень. 
Із загальної суми заборгованості на 1 жовтня 2017р. 71,4% складає борг працівникам економічно активних 

підприємств. За вересень 2017р. сума заборгованості з виплати заробітної плати по цих підприємствах збільшилась 
на 18,4% та становила 75,8 млн.грн. 

Значне збільшення суми заборгованості з виплати заробітної плати відбулось перед працівниками 

економічно активних підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів                   
(у 11,4 раза), водопостачання, каналізації, поводження з відходами (в 3,4 раза), постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (в 1,8 раза). 
Натомість вагоме зменшення суми заборгованості цієї категорії підприємств відбулось у виробництві 

електричного устатковання (в 43,5 раза), господарствах: сільському, лісовому та рибному (в 2 рази), а також освіті 

(в 1,6 раза). 
Майже в усіх містах та районах області спостерігалось збільшення суми боргу економічно активних 

підприємств, а найбільше – в м.Токмаку (в 2,7 раза), Василівському (в 2,6 раза), Приазовському (в 2,4 раза) та 
Розівському (в 2,3 раза) районах. 

Зменшення суми заборгованості відбулось лише в м.Запоріжжі (на 12,1%). 

На 1 жовтня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 8,5 тис. працівників, зайнятих на економічно 
активних підприємствах (2,3% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та 

більше) в середньому по 8883 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників професійної, наукової та 
технічної діяльності (26466 грн), виробництв: автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів (15589 грн), машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (15497 грн). 
На 1 жовтня 2017р. з’явилась заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів у 

розмірі 2,2 млн.грн.  

 
Правосуддя та злочинність 

 
За повідомленням прокуратури протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 31382 кримінальні 

правопорушення.  

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 11516 злочинів 
(36,7%) – тяжкі та особливо тяжкі. 

У загальній кількості злочинів 75,3% становили злочини проти власності, 4,5% – злочини в сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення, 4,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,1% – злочини проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,0% – злочини в 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,7% – злочини 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, 1,1% – злочини проти 
громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини проти правосуддя, 0,8% – злочини проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 0,6% – злочини в сфері господарської 
діяльності. 

Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 81 очевидне умисне вбивство та замах на вбивство, 12 

зґвалтувань та замахів на зґвалтування. Кількість випадків умисних тяжких тілесних ушкоджень становила 70. 
 

 



Упродовж січня–жовтня 2017р. обліковано 346 крадіжок державної власності та 15828 – приватної 

власності, з числа яких 13,4% – крадіжки з квартир. Кількість зареєстрованих грабежів та розбійних нападів 
склала 1086 випадків. 

Протягом січня–жовтня 2017р. від кримінальних правопорушень потерпіло 26216 осіб. Внаслідок злочинних 

дій загинуло 245 осіб. 
Правоохоронними органами в січні–жовтні 2017р. виявлено 5137 осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення. З числа виявлених осіб 9,6% – жінки, 2,9% – діти до 18 років. Кожний другий з числа осіб, 
причетних до злочинів, раніше вже ставав на злочинний шлях, кожний дев’ятий скоїв його в стані алкогольного 

сп’яніння, 10,5% вчинили злочин у групі. З числа виявлених осіб, які вчинили злочини, 74,0% працездатних осіб, 

які на момент вчинення злочину не працювали та не навчались, 7,6% – безробітних. 
 

Внутрішня торгівля 
 

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 

січні–жовтні 2017р. становив 29287,2 млн.грн, що на 6,1% більше обсягів січня–жовтня 2016р.  

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 20683,0 млн.грн і в порівняних цінах 

проти січня–жовтня 2016р. збільшився на 4,4%. Роздрібний товарооборот за жовтень 2017р. становив           
2274,0 млн.грн і в порівняних цінах проти жовтня попереднього року збільшився на 2,1%, а проти попереднього 

місяця – на 1,8%. 

 
Капітальні інвестиції 

 
У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 10140,5 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 52,0% більше обсягу капітальних 

інвестицій за відповідний період 2016р. 
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких освоєно 87,0% загального обсягу. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів 
банків та інших позик становила 6,6%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 5,3% капітальних 

інвестицій.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,0% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких 
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,4% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 33,2%. У 

нематеріальні активи вкладено 2,0% загального обсягу капітальних інвестицій.  
На капітальний ремонт активів спрямовано 1019,7 млн.грн капітальних інвестицій (10,1% загального 

обсягу).  
Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (68,5%) освоєно 

підприємствами промислових видів діяльності, з яких підприємства переробної промисловості освоїли 83,3%, 

добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 4,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 11,0%.  

Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 1932,2 млн.грн капітальних 
інвестицій, або 19,1% загального обсягу. 

 

Сільське господарство 
 

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 
96,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,1%, у господарствах населення – 94,7%. 

Станом на 1 листопада 2017р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі     
946,9 тис.га, що на 7,9% більше, ніж на початок листопада 2016р. Зібрана площа культур зернових та 

зернобобових склала 99,5% площі посівів (торік – 99,4%). Загальний обсяг виробництва зерна становив        

2946,3 тис.т (на 10,1% більше, ніж було зібрано на початок листопада 2016р.) при урожайності зернових у 
поточному році 31,1 ц з 1 га проти 30,5 ц – торік. 

Всіма категоріями господарств на 1 листопада п.р. одержано культур овочевих відкритого ґрунту         
216,6 тис.т (на 16,4% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), плодоягідної продукції – 58,5 тис.т (на 1,2% менше). 

Вироблено основних видів тваринницької продукції в січні–жовтні 2017р.: м’яса (реалізовано 

сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) – 52,3 тис.т, молока – 231,0 тис.т, яєць – 578,5 млн.шт. 
Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. загальні обсяги виробництва молока збільшились на 0,7%, м’яса та яєць – 

зменшились відповідно на 10,6%  та на 2,0%. 
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) частка свиней становила 61,3% (у січні–жовтні 2016р. – 69,5%), птиці – 28,2% (22,0%), великої рогатої 

худоби – 8,8% (7,8%). 
У січні–жовтні 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування 

сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. зменшився на 23,7%.  



Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 

109,6% (торік – 115,5%). 
Станом на 1 листопада 2017р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 135,6 тис. голів великої 

рогатої худоби, у т.ч. корів – 58,6 тис. голів, свиней – 239,9 тис. голів, овець та кіз – 72,9 тис. голів,                 

птиці – 5062,0 тис. голів. Проти цієї дати 2016р. темпи збільшення (зменшення) кількості великої рогатої худоби,    
у т.ч. корів, становили відповідно 107,8% та 100,0%, свиней – 81,3%, овець та кіз – 100,1%, птиці – 89,9%. 

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 84,9% загальної кількості великої рогатої 
худоби (торік – 84,2%), у т.ч. корів – 88,1% (88,2%), свиней – 40,6% (36,8%), овець та кіз – 83,5% (86,0%) і   

птиці – 47,8% (46,8%). 

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої 
продукції в січні–жовтні 2017р. склав 10893,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 9700,0 млн.грн, 

тваринництва – 1193,9 млн.грн. 
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–жовтень 2017р. у порівнянні з січнем–

жовтнем 2016р. зросли на молоко – на 42,9%, культури плодові та ягідні – на 33,2%, культури овочеві – на 32,5%, 
тварини сільськогосподарські живі – на 28,3%, культури зернові та зернобобові – на 17,6%, насіння ріпаку й 

кользи – на 13,1%, боби сої – на 2,5%, картоплю – на 1,4%, насіння соняшнику – на 0,4%, зменшились на олію 

соняшникову нерафіновану – на 11,8% та яйця – на 4,2%. 
На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1121,4 тис.т зерна     
(на 8,3% більше проти 1 листопада 2016р.), у т.ч. 856,4 тис.т пшениці, 102,9 тис.т ячменю, 84,2 тис.т кукурудзи. 

Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 828,9 тис.т зерна (на 2,6% більше), у т.ч.    

612,7 тис.т пшениці, 89,5 тис.т ячменю, 54,2 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства 
мали в наявності 292,5 тис.т зерна (на 28,4% більше). Запаси насіння соняшнику становили 564,3 тис.т (на 5,3% 

менше). 
 

Промисловість 
 

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової продукції становив 

107,4%.  
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–жовтня 2016р. сталося в 

результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 1,5%, 
переробної промисловості – на 5,7% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –             

на 16,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зростання виробництва на 1,5%.  
Збільшилось виробництво концентратів залізорудних агломерованих, гранул, щебеню (каменю 

дробленого), крихти та порошку, гальки і гравію, пісків природних. Разом з цим, зменшився видобуток руд 
залізних неагломерованих.  

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 105,7%.  
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг 

виробництва зріс на 1,2%.  

Більше було вироблено м’яса свійської птиці замороженого (на 526 т), ковбасних виробів (на 4000 т), 
продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів інших (на 11 т), олії соєвої і соняшникової 

нерафінованої та соняшникової рафінованої (на 4441 т, на 4046 т та на 7094 т відповідно), молока обробленого 
рідкого (на 2928 т), борошна (на 1008 т), а також риби солоної, крім оселедців, переробленої чи консервованої в 

інший спосіб, крім готових страв з риби, маргарину і жирів харчових подібних, круп ячних, перлових, тістечок, 

печива солодкого і вафель, пряників та виробів подібних, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, 
пива, води натуральної мінеральної негазованої, напоїв безалкогольних. 

Водночас зменшилось виробництво м’яса великої рогатої худоби свіжого та охолодженого (на 135 т), м’яса 
свиней свіжого чи охолодженого (на 2864 т), субпродуктів харчових свіжих чи охолоджених (на 229 т), м’яса 

свійської птиці свіжого чи охолодженого (на 585 т), м’яса свиней у відрубах, солоного, сушеного чи копченого (на 

115 т), риби замороженої нерозібраної морської (на 1816 т), молока та вершків, жирністю більше 6% (на 911 т), 
масла вершкового (на 617 т), йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 938 т), хліба 

та хлібобулочних виробів (на 602 т), а також м’яса риби замороженого без кісток, оселедців солоних, риби 
копченої, сиру свіжого неферментованого, гороху лущеного полірованого, круп з пшениці, пшоняних, тортів, 

виробів здобних, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, оцту та замінників оцту, одержаних з 
оцтової кислоти, майонезу, спредів, продуктів молоковмісних, горілки, лікерів, води натуральної мінеральної 

газованої. 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цій 
сфері індекс промислової продукції становив 115,5%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності 
виробництво скоротилось на 4,0%. 

На підприємствах із виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції 

склав 108,4%. 
Збільшилось виробництво коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного, олив і мастил нафтових.  

Разом з цим, менше було вироблено смол кам’яновугільних. 



У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 132,7%. 

У підсекції з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції приріст обсягів виробництва становив 11,5%.  

У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання, відбулося зростання виробництва на 5,2%. 
Більше було вироблено прутків та стержнів (не у бухтах) інших як зі сталі нержавіючої, так і зі сталі 

нелегованої та іншої легованої, прутків та профілів суцільних холоднотягнутих зі сталі як нелегованої, так і 
легованої, крім нержавіючої, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих або оброблених у 

холодному стані зі сталі нелегованої, дроту стального та з алюмінію, міді як рафінованої, так і нерафінованої, 

прутків, стержнів та профілів з міді, титану і виробів з нього, а також деяких позицій металовиробів, зокрема, 
конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних з металів чорних або алюмінію 

(на 6036 т), раковин та умивальників з нержавіючої сталі (на 15296 шт), виробів столових, кухонних побутових та 
їх частин з металів чорних, міді або алюмінію (на 221 т) тощо. 

Поряд з цим, зменшився випуск феросплавів, готового прокату чорних металів, труб та трубок, профілів 
порожнистих зі сталі, профілів незамкнутих, отриманих холодним штампуванням чи гнуттям зі сталі нелегованої, 

дроту з міді.  

Також зменшилось виробництво резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних з металів чорних або 
алюмінію, місткістю більше 300 л (на 742 т), дроту колючого з металів чорних, дроту крученого (проводу 

багатожильного), канатів, тросів, шнурів плетених та виробів подібних, з міді або алюмінію, без електричної 
ізоляції (на 59 т), дроту, прутків, трубок, пластин, електродів з покриттям або з осердям із флюсового матеріалу 

(на 2483 т) та деяких інших позицій металовиробів. 

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, відбулося 
зростання виробництва на 7,0%. 

Більше було випущено компасів для визначення напрямку; інших навігаційних інструментів та приладів, 
електричних трансформаторів, апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу як 

більше 1000 В, так і не більше 1000 В, панелей комутаційних та інших комплектів електричної апаратури для 
комутації або захисту на напругу не більше 1000 В, провідників електричних на напругу не більше 1000 В, 

пристроїв електромонтажних, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, прожекторів та 

подібних світильників вузьконапрямленого світла, електродів вугільних та інших виробів з графіту чи матеріалів 
вуглецевих інших для використання в електротехніці, двигунів та установок силових гідравлічних та пневматичних 

лінійної дії, помп відцентрових інших для перекачування рідин, турбокомпресорів, клапанів редукційних, 
регулювальних, зворотних та запобіжних, корпусів підшипників і підшипників ковзання, коліс та передач 

зубчастих, гвинтів ходових кулькових та роликових, коробок передач і перемикачів швидкостей, муфт та пристроїв 

для з’єднання валів, автонавантажувачів, пилок ланцюгових з вбудованим двигуном неелектричним, обладнання 
та пристроїв для фільтрування й очищення повітря і газів, вогнегасників, борон (крім дискових), розкидачів та 

розподілювачів органічних і мінеральних добрив, косарок, сепараторів для молока відцентрових. 
Поряд з цим, зменшився випуск приладів для вимірювання електричних величин та іонізуючого 

випромінювання, приладів для контролю інших фізичних характеристик, елементів баластних для ламп і трубок 

газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності, проводу ізольованого обмотувального, печей 
інших, котлів для варіння, плит кухонних, грилів та ростерів, валів трансмісійних та кривошипів, плугів відвальних. 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Галузь збільшила показники 
виробництва на 16,1%. 

Електроенергії було вироблено 36951,0 млн.кВт·год (на 20,9% більше), пари та гарячої                         
води – 3886,1 тис.Гкал (на 1,0%). 

 

Будівництво 
 

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1738,7 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 128,3%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 64,5% загального обсягу виконаних 

будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,1% та 11,4% відповідно. 
У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 73,1 тис.м2 загальної площі житла: 58,0% – в 

одноквартирних будинках, 40,4% – у будинках із двома та більше квартирами та 1,6% – у гуртожитках. 
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 

попереднього року збільшилась на 8,0%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до 
Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, 

затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №79, – на 18,7%. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становила 63,5 тис.м2, або 86,8% 
загального обсягу, а в сільській місцевості – 9,6 тис.м2 (13,2 %). 

Зросли обсяги прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в містах Токмак (в 1,7 раза), Запоріжжя  
(на 24,3%), Запорізькому (у 2,7 раза), Бердянському (у 2,2 раза), Більмацькому (в 1,9 раза), Якимівському                   

(в 1,6 раза), Мелітопольському (в 1,5 раза), Приазовському (на 47,6%), Михайлівському (на 46,0%), Оріхівському 

(на 16,9%), Вільнянському (на 3,1%) та Василівському (на 1,6%) районах. 
За рахунок коштів державного бюджету в області не прийнято в експлуатацію жодного квадратного метра 

житла. 



Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 71,9 тис.м2 становила площа квартир, 1,2 тис.м2 – 

площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції. 
Крім того, у січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею      

3,7 тис.м2, що в 3,4 раза більше відповідного періоду попереднього року.  

У Запорізькому районі завершено будівництво та прийнято в експлуатацію поліклініку. 
Також в області прийнято в експлуатацію ряд об’єктів та потужностей, серед яких лінії електропередачі – 

32,1 км, волоконно-оптичні лінії зв’язку – 82,0 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище 
потужністю 0,2 тис.кВ.А, трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж потужністю 0,1 тис.кВ .А, 

місцеві трубопроводи для транспортування газу – 83,1 км, місцеві водопровідні – 53,6 км та місцеві теплові        

мережі – 0,8 Гкал/год, каналізаційні споруди на 1,0 тис.м3 стічних вод/добу. 
Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію приміщення для утримання великої рогатої 

худоби, зернофуражні сховища на 16,0 т одночасного зберігання, насіннєсховище, зерноочисно-сушильний пункт. 
Завершено будівництво механізованого зерноскладу.  

Прийнято в експлуатацію злітно-посадкову смугу для маневрування і стоянки літаків та інших літальних 
апаратів, котли парові продуктивністю понад 10 т пари/г.  

 

Транспорт 
 

У січні–жовтні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 15,6 млн.т вантажів, що на 5,2% більше 
обсягу січня–жовтня 2016р. Вантажооборот становив 7753,0 млн.ткм і збільшився на 8,0%. 

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 0,5% менше обсягу січня–жовтня 2016р. Зменшилося 

відправлення брухту чорних металів на 27,9%, добрив – на 19,4%, коксу – на 10,3%, кам’яного вугілля – на 9,9%, 
зерна і продуктів перемолу – на 5,4%, руди залізної і марганцевої – на 2,8%, чорних металів – на 0,7%. У той же 

час збільшилось відправлення нафти і нафтопродуктів у 2,9 раза, будівельних матеріалів – на 7,3%. Вантажоборот 
збільшився на 7,6% та склав 7033,5 млн.ткм. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у               
січні–жовтні 2017р. перевезено 3860,4 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. на 26,7% більше, 

та виконано вантажооборот в обсязі 696,1 млн.ткм, що на 11,5% більше. 

Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась на 32,5%, вантажооборот зменшився 
на 36,8%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 100,7 млн. пасажирів, або 96,6% обсягу січня–
жовтня 2016р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1887,0 млн.пас.км, або 108,9%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 

скористалися 53,7 млн. пасажирів, що склало 102,0% обсягу січня–жовтня 2016р. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 9,4% і склало 13,2 млн. пасажирів. 

Залізничним транспортом перевезено 6,2 млн. пасажирів, що на 2,2% менше обсягу січня–жовтня 2016р. 
Обсяг перевезень пасажирів водним транспортом у січні–жовтні 2017р. збільшився на 40,7%. 

Авіаційним транспортом перевезено пасажирів в 1,9 раза більше відповідного періоду попереднього року; 

пасажирооборот збільшився в 1,8 раза. 
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–жовтні 2017р. проти                    

січня–жовтня 2016р. зменшився на 9,9% і становив 40,6 млн. пасажирів.  
 

Зовнішньоекономічна діяльність 
 

За 9 місяців 2017р. експорт товарів становив 2122,7 млн.дол. США, імпорт – 884,5 млн.дол. Позитивне 

сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1238,2 млн.дол. У порівнянні з 9 місяцями 2016р. обсяги 
експортних поставок збільшились на 27,7%, імпортних – на 20,6%.  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,40 (за 9 місяців 2016р. – 2,27). Зовнішньоторговельні 
операції проводились з партнерами із 143 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 636,7 млн.дол., або 30,0% загального 

обсягу експорту та збільшився порівняно із 9 місяцями 2016р. на 31,8%. 
Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Польщі – 5,6% загального обсягу 

експорту, Італії – 5,1%, Болгарії – 4,3%, Німеччини – 2,5%, Чехії – 2,4%; до інших країн – Російської Федерації – 
19,2%, Туреччини – 12,1%, Єгипту – 3,4%, Індії – 3,3%, Ізраїлю – 2,4%, Білорусі – 2,3%. 

Основу товарної структури експорту складали чорні метали – 53,3%, механічне обладнання – 12,2%, 
зернові культури – 6,0%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,1%, електричні машини – 3,5%, 

руди, шлак і зола – 2,9%, мідь і вироби з неї – 2,5%.  

Імпорт з країн Європейського Союзу становив 312,9 млн.дол., або 35,4% загального обсягу імпорту та 
збільшився проти 9 місяців 2016р. на 12,5%. 

Найбільші надходження здійснювались серед країн ЄС з Німеччини – 10,5% загального обсягу імпорту, 
Польщі – 3,4%, Франції – 2,6%, Італії – 2,5%, Словаччини – 2,5%, Бельгії – 2,4%; серед інших країн – з Російської 

Федерації – 31,1%, Китаю – 7,2%, Туреччини – 5,1%, США – 5,0%, Південної Африки – 2,9%, Білорусі – 2,7%. 

Основу імпортних надходжень складали палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 25,4%, 
механічне обладнання – 18,6%, чорні метали – 7,5%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 4,7%, 

риба і ракоподібні – 4,7%, нікель і вироби з нього – 4,3%, електричні машини – 4,0%, сіль, сірка, землі та             



каміння – 3,9%, різноманітна хімічна продукція – 3,4%, пластмаси, полімерні матеріали – 2,8%, насіння і плоди 

олійних рослин – 2,5%. 
За 9 місяців 2017р. експорт послуг становив 124,9 млн.дол., імпорт – 41,1 млн.дол. У порівнянні із                   

9 місяцями 2016р. обсяг наданих послуг збільшився на 4,1%, отриманих – на 6,4%. Позитивне сальдо торгівлі 

послугами становило 83,8 млн.дол. 
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із 117 країн світу. 

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 31,8 млн.дол., або 25,5% загального обсягу 
експорту та зменшився порівняно із 9 місяцями 2016р. на 17,4%. 

Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС припадали на Німеччину – 13,5% загального обсягу 

експорту послуг, Велику Британію – 2,4%; серед інших країн – Індію – 15,2%, Російську Федерацію – 15,0%,      
Китай – 5,6%, Об’єднані Арабські Емірати – 5,6%, Алжир – 5,4%, США – 4,4%, Білорусь – 3,3%, Казахстан – 3,2%. 

У складі експорту переважали послуги з ремонту та технічного обслуговування (68,3% загального обсягу), 
у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (8,6%), ділові (6,8%), транспортні (6,0%). 

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 17,3 млн.дол., або 42,1% загального обсягу імпорту 
та збільшився порівняно із 9 місяцями 2016р. на 6,8%. 

Найбільші надходження здійснювались серед країн ЄС з Кіпру –12,9% загального обсягу імпорту послуг, 

Польщі – 7,0%, Словаччини – 6,9%, Німеччини – 3,3%, Великої Британії – 2,7%, Данії – 2,4%; серед інших країн – 
Російської Федерації – 13,2%, Об’єднаних Арабських Еміратів – 12,5%, Білорусі – 9,3%, Сінгапуру – 7,5%, США – 

3,6%, Алжиру – 3,0%. 
У загальному імпорті послуг переважали ділові послуги (43,4%), транспортні (18,3%), пов’язані з 

фінансовою діяльністю (13,2%), з ремонту та технічного обслуговування (11,0%). 

 
Споживчі ціни 

 
Ціни на споживчому ринку області в січні–жовтні 2017р. підвищились на 12,1%. Алкогольні напої, 

тютюнові вироби зросли в ціні на 20,2%, продукти харчування та безалкогольні напої – на 16,1%. Послуги 
ресторанів та готелів подорожчали на 12,4%, освіти – на 11,8%. Ціни у сфері транспорту зросли на 9,4%, охорони 

здоров’я – на 8,5%, зв’язку – на 7,5%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась 

на 7,3%. Різні товари та послуги подорожчали на 5,4%, одяг і взуття – на 4,7%, предмети домашнього вжитку, 
побутової техніки та поточного утримання житла – на 3,5%, товари та послуги відпочинку і культури – на 1,9%. 

 
 

Головне управління статистики у Запорізькій області 


