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у червні 2020 року
30.06.2020
Використання та запаси палива в травні 2020 року
Підприємствами та організаціями Запорізької області в травні 2020р. було використано 374,8 тис.т вугілля
кам’яного та 45,8 млн.м3 газу природного. Cпоживання палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану
скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС)) по
області склало 12,0 тис.т, 1,7 тис.т та 0,5 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного 4,9 тис.т,
пропану і бутану скраплених – 4,5 тис.т, палива дизельного – 2,7 тис.т.
Порівняно з квітнем 2020р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат вугілля кам’яного на 29,1%,
або на 84,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 6,7%, або на 29,4 т, бензину моторного – на 2,1%, або
на 34,9 т. Зменшились обсяги використання газу природного на 28,3%, або на 18,1 млн.м 3 , палива
дизельного – на 2,7 %, або на 0,3 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 червня 2020р. у кількості
244,8 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (з урахуванням запасів
на АЗС) склали 29,7 тис.т, 9,1 тис.т та 1,4 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 травня 2020р. збільшились запаси палива дизельного на 3,7%, або на 1,1 тис.т. Водночас
зменшились запаси пропану і бутану скраплених на 35,5%, або на 0,8 тис.т, вугілля кам’яного – на 34,4%, або на
128,3 тис.т, бензину моторного – на 4,6%, або на 0,4 тис.т.
26.06.2020
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2020 року
У Запорізькій області в травні 2020р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 314 од, було продано
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 300,8 млн.грн, з якої 143,6 млн.грн (47,8%) становив загальний
товарооборот від продажу бензину моторного, 81,8 млн.грн (27,2%) – газойлів (палива дизельного), 72,9 млн.грн
(24,2%) – пропану і бутану скраплених та 2,5 млн.грн (0,8%) – газу природного скрапленого або в газоподібному
стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 50,1%,
марки А-92 – 48,1%.
Тваринництво Запорізької області в січні–травні 2020 року
У січні–травні 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 91,9%, у
т.ч. на підприємствах – 89,6%, у господарствах населення – 93,6%.
У січні–травні 2020р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 26,1 тис.т. Вироблено
основних видів тваринницької продукції: молока – 81,7 тис.т, яєць – 272,1 млн.шт. Порівняно з січнем–травнем
2019р. загальні обсяги виробництва яєць, молока та м’яса зменшились на 9,4%, 7,3% і 1,9% відповідно.
Станом на 1 червня 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 74,1 тис. голів овець та кіз (на
14,0% менше, ніж на 1 червня 2019р.), 83,6 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,2% менше) (у т.ч. корів –
42,4 тис. голів (на 12,6% менше)), свиней – 177,1 тис. голів (на 20,6% менше), птиці – 4560,8 тис. голів (на 12,6%
менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,1% (у січні–травні 2019р. – 80,8%) загальної
кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,6% (86,8%)), овець та кіз – 64,9% (67,2%), птиці – 53,0%
(48,3%) і свиней – 38,6% (35,3%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–травні 2020 року
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Запорізької області власно
виробленої продукції в січні–травні 2020р. склав 4790,6 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 4197,2 млн.грн,
тваринництва – 593,4 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за січень–травень 2020р. у
порівнянні з січнем–травнем 2019р. зросли на культури плодові та ягідні у 2,7 раза, молоко – на 11,2%, тварини
сільськогосподарські живі – на 0,8%, насіння культур олійних – на 0,7%, знизились на культури овочеві – на
35,5%, яйця – на 21,0%, культури зернові та зернобобові – на 8,9%.
Постачання та використання енергії у 2019 році
У 2019р. підприємствами Запорізької області відпущено 44474,1 млн.кВт∙год електричної енергії.
Питома вага відпуску електроенергії тепловою, атомною електростанціями та теплоелектроцентралями
підприємств становила 93,5% загального обсягу, відновленими джерелами енергії (вітровими, сонячними та
гідроелектростанціями) – 6,5%.
Головними постачальниками тепла були котельні (69,5% від загального обсягу відпуску теплоенергії, або
3299,9 тис.Гкал). Частка джерел, що працювали на біопаливі, склала 6,6% відпуску тепла по області.
Основним споживачем електричної та теплової енергії була промисловість (91,6% та 87,5% відповідно від
загальної кількості використання).

25.06.2020
Роздрібна торгівля в січні–травні 2020 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2020р. населенню реалізовано
товарів на 18,9 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–травня 2019р. (враховуючи
індекс споживчих цін) становив 110,5%.
Використання палива в Запорізькій області у 2019 році
Підприємствами та організаціями Запорізької області з урахуванням обсягів реалізації населенню у 2019р.
використано 9574,9 тис.т палива в умовному вимірі, що становило 9,4% загального споживання по Україні.
У структурі витрат палива за видами на вугілля кам’яне припадало 35,9%, газ природний – 12,5%, попутні
та відходящі гази металургійних підприємств – 11,0%, газойлі (паливо дизельне) – 3,2%, бензин моторний – 1,4%,
решта – інші види палива.
Найвагомішими в структурі використання палива за видами економічної діяльності були переробна
промисловість і постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які у 2019р. витратили
6368,4 тис.т умов.палив (66,5% загального обсягу) та 2309,8 тис.т умов.палив (24,1%) відповідно.
На перетворення в інші види палива і енергії спожито 48,4% обсягів паливних ресурсів області
(4632,4 тис.т умов.палив). Основним джерелом для виробництва енергії та нових видів палива залишались мазути
паливні, вугілля кам’яне, паливні брикети, газ природний. Для власних потреб енергетичного сектора було
використано 158,4 тис.т умов.палив (1,7% загального обсягу використання).
Промислове виробництво в січні–травні 2020 року
У січні–травні 2020р. обсяг промислового виробництва в Запорізькій області зменшився у порівнянні з
січнем–травнем 2019р. на 12,2%, що сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 15,5%, переробної промисловості – на 11,7% та добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – на 0,8%.
Підсумки роботи транспорту в січні–травні 2020 року
У Запорізькій області в січні–травні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 6,8 млн.т вантажів, що на
6,4% менше обсягу січня–травня 2019р. Вантажообіг становив 3653,6 млн.ткм і зменшився на 13,0%.
Залізничним транспортом відправлено 5340,4 тис.т вантажів (на 2,9% менше обсягу січня–травня 2019р.).
Зменшилося відправлення чорних металів на 0,1%, руди залізної і марганцевої – на 12,8%, нафти і
нафтопродуктів – на 17,9%, добрив – на 27,5%, зерна і продуктів перемолу – у 3,5 раза, кам’яного вугілля –
у 7,1 раза. У той же час збільшилося відправлення коксу в 1,5 раза, будівельних матеріалів – на 45,0%, брухту
чорних металів – на 3,2%. Вантажообіг зменшився на 13,7% та становив 3297,5 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у
січні–травні 2020р. перевезено 1337,4 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–травнем 2019р. на 21,9% менше) та
виконано вантажообіг в обсязі 343,6 млн.ткм (на 7,9% менше).
Протягом січня–травня 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 31,2 млн. пасажирів
(62,2% обсягу січня–травня 2019р.) та виконано пасажирообіг в обсязі 496,9 млн.пас.км (49,4%).
У січні–травні 2020р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) скористалися 21,2 млн. пасажирів, що склало 67,4% показника січня–травня 2019р., при цьому
перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось в 1,7 раза і склало 4,7 млн.
пасажирів.
Обсяг пасажирських
перевезень міським
електротранспортом
у січні–травні
2020р.
проти
січня–травня 2019р. зменшився в 1,8 раза і становив 8,7 млн. пасажирів.
23.06.2020
Чисельність населення на 1 травня 2020 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 травня 2020р. становила
1681161 особу.
Упродовж січня–квітня 2020р. чисельність населення зменшилася на 6240 осіб. Порівняно з січнем–квітнем
2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 21 особу та становив 5981 особу.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
36 народжених.
22.06.2020
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2020 року
У Запорізькій області в січні–травні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно
січнем–травнем 2019р. становив 91,9%, у т.ч. на підприємствах – 89,6%, у господарствах населення – 93,6%.

із

17.06.2020
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі в січні–березні 2020
року
У січні–березні 2020р. оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств Запорізької області склав
11334,1 млн.грн (у фактичних цінах), у відповідному періоді 2019р. – 12311,6 млн.грн.
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу припадав на непродовольчі товари
(84,5%). Їх питома вага збільшилась на 0,4 в.п. порівняно з січнем–березнем 2019р.
Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі в січні–березні 2020р. становив
2423,5 млн.грн (21,4% оптового товарообороту області).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, склав 5319,2 млн.грн (46,9% оптового
товарообороту), що на 6,9 в.п. менше, ніж у січні–березні 2019р.
На 1 квітня 2020р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили
9084,6 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 84,5%.
15.06.2020
Індекси споживчих цін у Запорізькій області у травні 2020 року
Ціни на споживчому ринку області у травні 2020р. по відношенню до квітня 2020р. знизились на 0,2% (в
Україні зросли на 0,3%), по відношенню до грудня 2019р. зросли на 1,7% (в Україні – на 1,8%).
Продукти харчування та безалкогольні напої у травні 2020р. по відношенню до квітня 2020р. подорожчали
на 0,3%. Найбільше зросли ціни на яйця (на 19,9%) та фрукти (на 8,2%). Також подорожчали продукти переробки
зернових, макаронні вироби, сало, овочі, риба та продукти з риби (на 4,9–0,4%). Водночас подешевшали м’ясо
птиці (на 7,5%), масло вершкове (на 3,7%), свинина, харчовий лід і морозиво, безалкогольні напої та цукор (на
1,2–0,4%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,0% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на
2,7%). Водночас алкогольні напої подешевшали на 0,4%.
Ціни на одяг і взуття знизились на 2,1%, зокрема, одяг подешевшав на 3,5%, а взуття – на 0,3%.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 2,4% внаслідок зменшення
вартості природного газу (на 17,5%).
Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла знизились на 0,2% в
результаті подешевлення побутової техніки (на 2,1%).
Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 0,1% відбулось внаслідок зростання цін на фармацевтичну
продукцію, медичні товари та обладнання (на 0,1%).
Подешевлення у сфері транспорту на 2,1% було спричинене в першу чергу зменшенням вартості палива та
мастил (на 8,2%).
Товари та послуги відпочинку і культури стали дешевшими на 0,5% за рахунок зменшення вартості квітів
живих, туристичних послуг та телевізорів (на 5,1–1,8%).
Ціни у сферах зв’язку, освіти, а також ресторанів та готелів залишились на рівні попереднього місяця.
Різні товари та послуги подешевшали на 0,2% в результаті зниження цін на інші прилади та товари для
особистого догляду (на 0,7%).
10.06.2020
Обсяг реалізованих послуг у I кварталі 2020 року
У I кварталі 2020р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Запорізької
області, становив 3003,7 млн.грн.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали
послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 31,2%, з професійної, наукової
та технічної діяльності – 16,5%, з операцій з нерухомим майном – 15,5%.
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 32,4% загального обсягу.
До дня працівника легкої промисловості
Підприємства легкої промисловості Запорізької області виробляють ковдри та пледи дорожні, постільну
білизну, одяг робочий та одяг верхній, спідній, трикотажний і в’язаний, взуття чоловіче, жіноче та дитяче, зі шкіри
натуральної та інші предмети споживання.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс
промислової продукції за січень–квітень 2020р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив
54,9%.
На підприємствах легкої промисловості в січні–квітні 2020р. було зайнято 2,5 тис. осіб. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника в січні–квітні п.р. становила 3632 грн, що у 3,9 раза менше її рівня по
промисловості та на 12,0% – ніж у січні–квітні 2019р.
05.06.2020
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії у квітні 2020 року
У квітні 2020р. населенням Запорізької області сплачено за житлово-комунальні послуги 683,8 млн.грн, або
119,4% нарахованих за цей період сум.
На кінець квітня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води

становила 1361,1 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 1125,2 млн.грн, за постачання та розподіл
електричної енергії – 409,9 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 359,6 млн.грн, за централізоване
водопостачання та водовідведення – 322,7 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів –
56,7 млн.грн.
Протягом січня–квітня 2020р. з населенням було укладено 471 договір щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 4075,0 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
становила 822,5 тис.грн.
03.06.2020
Заробітна плата та стан її виплати в січні–квітні 2020 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах Запорізької області з кількістю
працюючих 10 осіб та більше, у квітні 2020р. становила 342,5 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника у квітні 2020р. становив
10514 грн (5 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м. Київ) та на
39,1% більше мінімального (Чернівецька область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2020р. становила 119,7 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 54,9 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 3,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
14696 грн кожен.
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 травня 2020 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 травня 2020р. становила
98,6 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 44,0 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 2,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
16354 грн кожен.
Виробництво будівельної продукції в січні–квітні 2020 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в
січні–квітні 2020р. становив 670,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. склав
84,6%.
Нове будівництво склало 10,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний
та поточний) – 42,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 47,5%.
01.06.2020
Житлове будівництво у січні–березні 2020 року
У січні–березні 2020р. в Запорізької області прийнято в експлуатацію 13,0 тис.м 2 загальної площі житлових
будівель, з яких 4,6 тис.м2 (35,3% загального обсягу житла) – відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію
об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом
Мінрегіону від 03 липня 2018р. № 158 (далі – Порядок).
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем
2019р. зменшилась на 37,9%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку,
вона збільшилась на 16,9%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становив 8,4 тис.м 2 (65,0% загального
обсягу), в сільській місцевості – 4,6 тис.м2 (35,0%).
У житлових будинках прийнято в експлуатацію 131 квартиру, загальною площею 12,9 тис.м 2, середній
розмір однієї становить 98,9 м2 загальної площі. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 97 квартир, у
сільській місцевості – 34. Середня площа квартир, збудованих у cільських поселеннях, перевищує розмір міських
квартир на 46,4 м2.
Крім того, у січні–березні 2020р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею
4,0 тис.м2, що на 29,4% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

