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Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування в січні–червні 2018 року
Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських
підприємств і банків) за січень–червень 2018р. становив 10794,2 млн.грн прибутків, що на 2,1% менше
відповідного періоду попереднього року.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 69,8%, отримано
11627,9 млн.грн прибутку, що на 4,1% менше, ніж за січень–червень 2017р. Основна його частина сформована в
промисловості (89,7% загальної суми прибутку).
За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної
промисловості (92,5% загального обсягу прибутку промисловості), зокрема, підприємствами металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (42,0%), машинобудування
(29,3%).
Протягом січня–червня 2018р. збитково працювало 30,2% підприємств, що на 2,6 в.п. менше, ніж у січні–
червні 2017р. Ними отримано 833,7 млн.грн збитків, що на 24,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Значних обсягів збитків зазнали підприємства промисловості (69,4% загальної суми збитків).
Серед промислових видів діяльності найбільші суми збитків отримано підприємствами металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (36,4% загальної суми збитків у
промисловості), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (29,8%) та машинобудування
(11,9%).
Найбільше збиткових підприємств спостерігалось за такими видами економічної діяльності: тимчасове
розміщування й організація харчування (66,7% загальної кількості підприємств відповідного виду економічної
діяльності), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (60,0%).
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Надання населенню субсидій у серпні 2018 року
Упродовж січня–серпня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулось 98,2 тис. домогосподарств, що в порівнянні з відповідним періодом
2017р. в 4,1 раза менше.
У січні–серпні 2018р. 150,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в 2,3 раза менше.
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в серпні 2018р. склала 119,9 тис. (16,9% загальної кількості
домогосподарств області).
Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, у січні–серпні 2018р. становила 35803,5 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на
одне домогосподарство в серпні 2018р. склав 116,1 грн, що на 31,3% менше, ніж у серпні 2017р.
У січні–серпні 2018р. 26,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р.
на 4,2% менше.
Сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива в січні–серпні 2018р. становила 79121,5 тис.грн.
Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива на одне домогосподарство в серпні 2018р. становив 2916,0 грн, що на 5,5% більше, ніж у серпні 2017р.
Рослинництво області в січні–серпні 2018 року
У січні–серпні 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 84,7%, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85,4%, у господарствах населення – 84,0%.
Станом на 1 вересня 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі
915,9 тис.га, що на 1,2% більше, ніж на початок вересня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових
склала 95,6% площі посівів (торік – 95,1%). Виробництво зерна становило 2130,1 тис.т (у початково
оприбуткованій масі), що на 24,1% менше, ніж було одержано на початок вересня 2017р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 23,3 ц зерна (на 7,7 ц менше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 вересня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 111,2 тис.т (на 14,0%
менше, ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 57,3 тис.т (в 1,5 раза більше).
Тваринництво області в січні–серпні 2018 року
У січні–серпні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 95,1%, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,6%, у господарствах населення – 92,7%.
У січні–серпні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 40,3 тис.т. Вироблено
основних видів тваринницької продукції: молока – 173,2 тис.т, яєць – 457,5 млн.шт. Порівняно з січнем–серпнем
2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса, та яєць зменшились, відповідно, на 7,1%, 3,8% та на 2,4%.

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім
малих) частка свиней становила 56,1%, птиці – 31,6%, великої рогатої худоби – 9,3%.
У січні–серпні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування
сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–серпнем 2017р. зменшився на 2,1%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило
110,6% (торік – 113,4%).
Станом на 1 вересня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 103,4 тис. голів великої рогатої
худоби, у т.ч. корів – 53,3 тис. голів, свиней – 241,5 тис. голів, овець та кіз – 76,1 тис. голів, птиці – 5635,8 тис.
голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів,
становили, відповідно, 90,6% та 91,3%, свиней – 99,6%, овець та кіз – 102,1%, птиці – 98,2%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,9% загальної кількості великої рогатої
худоби (торік – 81,6%), у т.ч. корів – 86,5% (87,8%), свиней – 36,9% (40,7%), овець та кіз – 74,8% (83,9%) і
птиці – 52,3% (51,0%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–серпні 2018 року
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції
в січні–серпні 2018р. склав 7937,2 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 6859,6 млн.грн, тваринництва –
1077,6 млн.грн.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–серпень 2018р. у порівнянні з січнем–
серпнем 2017р. зросли на картоплю – на 72,7%, яйця – на 59,5%, тварини сільськогосподарські живі – на 17,5%,
культури зернові та зернобобові – на 15,6%, культури овочеві – на 11,7%, культури плодові та ягідні – на 7,0%,
молоко – на 6,6%, насіння культур олійних – на 5,8%.
Використання та запаси палива в серпні 2018 року
Підприємствами та організаціями області в серпні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було
використано 377,2 тис.т вугілля кам’яного та 38,5 млн.м3 газу природного. Cпоживання палива дизельного,
бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу
АЗС) по області склало 17,9 тис.т, 2,1 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
7,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,6 тис.т, палива дизельного – 4,4 тис.т.
Порівняно з липнем 2018р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного на 0,7%,
або на 0,3 млн.м³.
Водночас зменшились обсяги використання мазутів паливних на 65,6%, або на 33,5 т , вугілля
кам’яного – на 19,1%, або на 89,2 тис.т, бензину моторного – на 10,9%, або на 0,3 тис.т, палива дизельного –
на 6,6%, або на 1,3 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 4,2%, або на 25,5 т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 вересня 2018р. у кількості
285,7 тис.т, мазутів топкових важких – 7,5 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 15,4 тис.т, 4,2 тис.т та 1,0 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 серпня 2018р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 78,2%, або на 125,3 тис.т, бензину
моторного – на 14,0%, або на 0,5 тис.т.
Зменшились запаси пропану та бутану скраплених на 26,8%, або на 0,2 тис.т, палива дизельного – на 5,5%,
або на 0,9 тис.т.
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До Всеукраїнського дня бібліотек
У 2017р. в області функціонувало 544 масові та універсальні бібліотеки (в т.ч. 370 – в сільській місцевості).
Їх кількість порівняно з 2016р. зменшилась на 0,5%. Із загальної кількості бібліотек 39 – дитячі.
Кількість читачів збільшилась на 2,1% (у 2016р. їх було 416,3 тис. осіб, а в 2017р. – 424,9 тис. осіб).
За 2017р. дитячими бібліотеками обслуговано 66,7 тис. осіб, що на 1,2% менше, ніж у 2016р.
Книжковий фонд порівняно з попереднім роком зменшився на 2,6% та становив 8,7 млн.прим. Книжковий
фонд у дитячих бібліотеках порівняно з 2016р. зменшився на 2,3% та склав 889,6 тис.прим.
До Дня туризму
У 2017р. туристичними організаціями області було надано туристичні послуги 47675 особам (порівняно з
2016р. на 18,1% більше).
Основним напрямком діяльності туристичних організацій залишається організація дозвілля та відпочинку
населення. У 2017р. 99,2% туристів скористалися послугами цих організацій саме з такою метою (на 20,8%
більше, ніж у 2016р.). Друге місце за метою відвідування посідали службові та ділові поїздки і навчання (297 осіб).
У 2017р. із загальної кількості туристів 16,8% – діти віком 0–17 років (порівняно з 2016р. на 13,9% більше).
Середня тривалість перебування на туристичному маршруті склала 8 днів.
У 2017р. екскурсантами були 11864 особи (в т.ч. 8,2% – іноземні громадяни).
Чисельність населення Запорізької області на 1 серпня 2018 року»
Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 1713413
осіб.
Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення зменшилася на 9758 осіб. Порівняно з січнем–липнем

2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 507 осіб та становив 8943 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
45 народжених.
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області в серпні 2018 року
У серпні 2018р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 294 одиниці, у тому числі 8 одиниць, на яких
здійснювався продаж газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану), було продано в роздріб
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 530,7 млн.грн, з якої 272,2 млн.грн (51,3%) становив роздрібний
товарооборот від продажу бензину моторного, 140,8 млн.грн (26,5%) – газойлів (палива дизельного),
116,0 млн.грн (21,9%) – пропану та бутану скраплених і 1,7 млн.грн (0,3%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 7,2 тис.т, що на 17,8% менше, ніж у серпні
2017р., газойлів (палива дизельного) – 4,4 тис.т (на 7,9% більше), пропану та бутану скраплених – 4,6 тис.т
(на 7,3% більше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 68,4% менше).
В обсязі реалізованого бензину 50,0% припадало на продаж бензину марки А-92 та 48,7% – А-95.
Крім того, оптовий товарооборот від продажу суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і газу через
АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) для здійснення ними господарської діяльності
склав 47,4 млн.грн, з якого 27,6 млн.грн (58,2%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),
13,6 млн.грн (28,7%) – бензину моторного, 5,3 млн.грн (11,2%) – пропану та бутану скраплених та 0,9 млн.грн
(1,9%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 0,9 тис.т, бензину моторного –
0,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т і газу природного скрапленого або в газоподібному стані
(метану) – 37,4 т.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
У січні–червні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,5 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу), проти 14,4 млн.дол. у січні–червні 2017р. Зменшення капіталу за цей період
становить – 7,5 млн.дол.
Обсяг внесених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку
області на 01 липня 2018р. становив 919,1 млн.дол. США. З країн ЄС з початку інвестування внесено
712,8 млн.дол. інвестицій (77,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 206,4 млн.дол.
(22,5%).
Інвестиції надійшли з 51 країни світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 95,7%
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр; Швеція; Корея, Республіка; Нідерланди; Естонія; Словаччина;
Швейцарія; Бермудські Острови; Панама, Беліз.
На підприємствах промисловості зосереджено 638,9 млн.дол. (69,5%). Серед галузей переробної
промисловості у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання внесено 201,9 млн.дол.,
у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 190,9 млн.дол., металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 83,4 млн.дол. У підприємства
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 119,8 млн.дол.,
в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 109,3 млн.дол., фінансову та страхову діяльність –
16,4 млн.дол.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 01 липня 2018р.
становив 28,0 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС – 2,3 млн.дол. (8,1% загального обсягу), в інші країни світу –
25,7 млн.дол. (91,9%).
Прямі інвестиції з області здійснено до 9 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Російської
Федерації (79,9%).
24.09.2018
Роздрібна торгівля області в січні–серпні 2018 року
Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2018р. населенню реалізовано
товарів на 24,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного
періоду попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 104,1% (в Україні – 105,4%).
У серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 4,5%.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 17,5 млрд.грн, що в порівнянних
цінах на 6,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за серпень 2018р.
становив 2,5 млрд.грн і в порівнянних цінах проти серпня попереднього року збільшився на 8,0%, а проти
попереднього місяця – на 4,5%.
Промислове виробництво в січні–серпні 2018 року
У серпні 2018р. обсяги промислового виробництва в області знизились як проти попереднього місяця п.р. на
1,6%, так і проти серпня 2017р. – на 3,0%. У цілому за вісім місяців п.р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року відбулося зростання виробництва на 3,9%.

Зниження рівня промислового виробництва в серпні п.р. порівняно з липнем було обумовлене зменшенням
обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 2,4% та переробної промисловості –
на 3,3%. Водночас, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
виробництво зросло на 4,5%.
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–серпня 2017р. сталося в
результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 7,9%,
переробної промисловості – на 3,1% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
на 4,9%.
Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва відбулося в усіх галузях за винятком
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення
та виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
Виконання будівельних робіт у січні–серпні 2018 року
У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1973,6 млн.грн. Індекс
будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 112,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 69,7% загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,3% та 8,0% відповідно.
Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2018 року
У січні–серпні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 12,1 млн.т вантажів, що на 0,6% більше обсягу
січня–серпня 2017р. Вантажооборот становив 6637,8 млн.ткм і збільшився на 8,6%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 1,4% більше обсягу січня–серпня 2017р. Збільшилося
відправлення чорних металів на 27,2%, нафти і нафтопродуктів – на 27,1%, руди залізної і марганцевої – на 3,0%,
брухту чорних металів – на 2,5%. У той же час зменшилося відправлення коксу на 64,9%, зерна і продуктів
перемолу та кам’яного вугілля – на 37,3%, будівельних матеріалів – на 5,3%. Вантажооборот збільшився на 8,8%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні
2018р. перевезено 2925,9 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–серпнем 2017р. на 1,7% менше, та виконано
вантажооборот в обсязі 569,6 млн.ткм, на 6,6% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 5 разів, вантажооборот – у 2,6 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 78,6 млн. пасажирів, або 98,3% обсягу січня–серпня
2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1753,0 млн.пас.км, або 114,0%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 45,8 млн. пасажирів, що склало 107,7% обсягу січня–серпня 2017р. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 31,0% і склало 13,7 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 0,8% менше обсягу січня–серпня 2017р.,
пасажирооборот збільшився на 7,8%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 10,0% більше відповідного періоду попереднього року;
пасажирооборот збільшився на 11,5%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–серпні 2018р. проти січня–серпня
2017р. зменшився на 14,3% і становив 27,7 млн. пасажирів.
19.09.2018
Індекс сільськогосподарської продукції Запорізької області в січні–серпні 2018 року
У січні–серпні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем–серпнем 2017р.
становив 87,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 87,6%, у господарствах населення – 86,4%.
До дня машинобудівника
Машинобудування є одним із провідних видів діяльності в промисловості Запорізької області. За підсумками
2017р. частка нашого регіону в обсязі реалізації машинобудівної продукції країни становила 15,7%, в обсязі усіх
капітальних інвестицій в галузь – 24,8%. У Запорізькій області виробляється майже 89% усіх косарок тракторних
України, уключаючи механізми навісні різальні, розроблені для управління або буксирування трактором, 67%
циліндрів гідравлічних та 24% апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на
напругу більше 1 кВ.
Підприємствами області виробляється широкий спектр машинобудівної продукції: від авіаційних турбін,
автомобілів та іншої складної техніки до побутових приладів. До найбільш визначальних підприємств галузі можна
віднести такі публічні акціонерні товариства як «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «Запорізький
автомобілебудівний завод»; приватні акціонерні товариства: «Запорізький завод важкого кранобудування»,
«Український графіт»; товариства з обмеженою відповідальністю: «Азовська кабельна компанія», «Техпровід»,
«Крок ГТ»; казенне підприємство «НВК «Іскра».
Ситуація в машинобудівній галузі, як і в цілому по промисловості, характеризується зростанням
промислового виробництва. Так, за підсумками восьми місяців 2018р. індекс промислової продукції порівняно з
січнем–серпнем 2017р. становив 103,5% (по промисловості в цілому – 103,9%).
У 2017р. машинобудівними підприємствами було освоєно 2556,0 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить 25,7% їх загального обсягу в промисловість області, а за I півріччя 2018р. – 1161,9 млн.грн (31,0%).
Прямі іноземні інвестиції в машинобудування області надходять з 12 країн, і станом на 1 липня 2018р.

становили 201,9 млн.дол. США, або 31,6% загального обсягу іноземного капіталу в промисловість області.
Найбільше цих вкладень припадає на Республіку Корея, Естонію, Кіпр, Бермудські Острови.
На підприємствах машинобудування з кількістю працюючих 10 осіб та більше в січні–липні 2018р. було
зайнято 41,4 тис. осіб (29,3% працюючих Запорізької області), що на 0,4% більше, ніж у відповідному періоді
попереднього року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 9436 грн. Це на 9,0%
менше її рівня по промисловості, але на 32,0% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становила 24,9 млн.грн.
Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств машинобудування за І півріччя 2018р. показав, що
74,3% підприємств були прибутковими і одержали 3060,1 млн.грн прибутку, що на 3,7% менше, ніж за І півріччя
2017р. Збитково спрацювало 25,7% підприємств, ними отримано збитків на суму 69,1 млн.грн, що на 36,9% менше
аналогічного періоду 2017р. Сальдовий фінансовий результат становив 2991,0 млн.грн прибутку, рівень
рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудування – 15,8%, що на 8,5 в.п. менше відповідного
періоду попереднього року.
18.09.2018
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Запорізької області в
січні–червні 2018 року
У січні–червні 2018р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав 23385,1 млн.грн (у фактичних цінах),
у відповідному періоді 2017р. – 20241,8 млн.грн. У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг
продажу припадав на непродовольчі товари (89,8%). У порівнянні з І півріччям 2017р. збільшився обсяг оптового
продажу в натуральному виразі кукурудзи (у 5,3 раза), вугілля кам’яного (у 3,4 раза), засобів автотранспортних
легкових (у 2,5 раза), пропану і бутану скраплених (у 2 рази), феросплавів (в 1,7 раза), труб, трубок, профілей
порожнистих та фітингів зі сталі (на 41,4%), пшениці (на 34,6%), сталі (на 30,2%). Водночас скоротились фізичні
обсяги оптового продажу мазутів паливних важких у 68,2 раза, свиней живих – у 7 разів, пластмаси та гуми у
первинних формах – у 3,5 раза, ячменю – в 1,6 раза, олив та мастил нафтових, дистилятів нафтових важких –
в 1,5 раза, відходів та брухту на – 19,3%.
У січні–червні 2018р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи становила 10,2%.
Спостерігалось зростання фізичних обсягів оптового продажу фруктів та овочів свіжих (у 4,6 раза), цукру
(у 4,2 раза), круп, борошна грубого помелу, гранул та інших продуктів з культур зернових (у 3,1 раза), какао
(у 2,7 раза), м’яса та м’ясних виробів (у 2,4 раза). Водночас зменшились обсяги продажу риби (у 66,9 раза), олії
рослинної (у 4,4 раза), фруктів і овочів перероблених (у 3,6 раза), хлібу і хлібобулочних виробів (в 1,8 раза), солі
харчової (в 1,6 раза), алкогольних товарів (на 5,9%).
Обсяги товарів, проданих іншим підприємствам оптової торгівлі у І півріччі 2018р., становили 4328,8 млн.грн
(18,5% оптового товарообороту області).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 10369,2 млн.грн (44,3%
оптового товарообороту), що на 2.2 в.п. більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
У регіональному розрізі на м.Запоріжжя припадало 64,6% обсягів оптового товарообороту в діючих цінах.
Серед районів області та міст обласного значення найбільші обсяги спостерігались у Пологівському районі (26,3%)
та м.Бердянську (2,7%).
На 1 липня 2018р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили
8486,1 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 92,5%.
14.09.2018
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в серпні 2018 року
Ціни на споживчому ринку області в серпні 2018р. по відношенню до липня 2018р. знизились на 0,2%
(в Україні – залишились без змін), по відношенню до грудня 2017р. – зросли на 3,4% (в Україні – на 3,6%).
Ціни в серпні 2018р. по відношенню до липня 2018р. на продукти харчування та безалкогольні напої
знизились на 0,9%. Найбільше подешевшали фрукти та овочі (на 11,1%, та на 5,7% відповідно). Серед фруктів
значно знизились ціни на яблука та банани (на 20,2% та на 8,3% відповідно), а серед овочів – на помідори,
моркву, буряк, перець солодкий, баклажани та капусту (на 33,5–16,8%). Але водночас відбулося суттєве
подорожчання цибулі, огірків та грибів (на 18,8%, 14,7% та на 11,5% відповідно). Стали дешевшими риба та
продукти з риби, масло, свинина, молоко, харчовий лід і морозиво (на 1,7–0,2%). Разом з тим подорожчали
пшоно, цукор, борошно пшеничне, крупи гречані, хліб і хлібопродукти та м’ясо свійської птиці (на 6,1–0,5%).
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,7% у результаті зростання цін на тютюнові вироби
(на 1,1%).
Вартість одягу і взуття зменшилась на 0,4%, зокрема, взуття стало дешевшим на 1,1%.
Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зафіксовано подорожчання на 0,1%,
в основному, за рахунок підвищення тарифів на каналізацію та водопостачання, вартості оренди житла та послуг з
утримання та ремонту житла (на 1,2–0,4%).
Вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла зросла на 0,1%
внаслідок зростання цін на товари та послуги для щоденної підтримки будинку, вироби зі скла, столовий посуд і
предмети домашнього вжитку та на побутову техніку (на 1,2–0,1%). Водночас відбулось здешевлення килимів та
інших видів покриттів для підлоги, інструментів й обладнання для дому та саду (на 2,7% та на 1,3% відповідно).
На збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 0,3% вплинуло подорожчання фармацевтичної продукції,
медичних товарів (на 0,3%).

Збільшення вартості перевезень авіаційним транспортом (на 12,6%) стало основною причиною
подорожчання у сфері транспорту на 0,6%.
Товари та послуги відпочинку і культури подорожчали на 0,7%, в основному, за рахунок збільшення
вартості туристичних послуг, цін на газети, корми для домашніх тварин, книжки, канцелярські товари
(на 7,0–0,4%).
Підвищення плати за навчання на курсах іноземних мов (на 2,4%), спричинило подорожчання у сфері освіти
на 0,2%.
Зростання цін різних товарів та послуг на 0,7% спричинено подорожчанням вартості послуг у сфері
страхування здоров’я та особистого догляду (на 3,3% та на 1,0% відповідно).
06.09.2018
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в липні 2018 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в липні 2018р., включаючи погашення боргів
попередніх періодів, становила 245,2 млн.грн, або 116,4% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів)
нарахованих за цей період сум. За електроенергію населенням області сплачено 137,6 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець липня 2018р. становила: постачання природного газу – 826,1 млн.грн,
централізоване опалення та постачання гарячої води – 683,9 млн.грн, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 244,1 млн.грн, постачання електричної енергії – 230,6 млн.грн, централізоване
постачання холодної води та водовідведення – 151,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 34,1 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 49 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 121,4 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
становила 230,8 тис.грн.
04.09.2018
Заробітна плата та стан її виплати в липні 2018 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, в липні 2018р. становила 368,8 тис. осіб.
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в липні п.р. становив 8945 грн
(5 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 24,8%
більше мінімального (Чернівецька область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2018р. становила 257,8 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 231,1 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 7,9 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
29370 грн кожен.

