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27.06.2019
Постачання та використання енергії в Запорізькій області у 2018 році
У 2018р. Запорізька область була найбільшим постачальником електричної енергії в Україні. Обсяг відпуску
становив 44180,7 млн.кВт∙год (29,8% загальнодержавного рівня). Майже кожна третя українська кіловат-година
надійшла від запорізьких електростанцій.
У 2018р. в структурі джерел генерації електрики традиційно переважали атомні, теплові, та
гідроелектростанції. Порівняно з 2017р. відбулося зменшення частки відпуску електроенергії тепловими
(включаючи ТЕЦ) та АЕС на 0,5 в.п. та на 0,4 в.п. відповідно, питома вага постачання від гідроелектростанції
збільшилась на 1,0 в.п. На відпуск відновленими джерелами енергії (ВДЕ), з урахуванням гідроелектростанцій,
припадало 9,6% загального обсягу по області, що на 1,0 в.п більше, ніж у 2017р. Незважаючи на зростання
обсягів поставок електрики вітровими та сонячними електростанціями на 9,3%, частка ВДЕ у генерації області
збільшилась за рахунок гідроелектростанцій.
Головними виробниками тепла залишились котельні (68,4% від загального обсягу постачання теплоенергії,
або 3773,0 тис.Гкал). Питома вага теплової енергії, відпущеної з теплових електростанцій, теплоелектроцентралей
підприємств та АЕС, становила 24,0%, з утилізаційних установок – 7,1%. Частка джерел, що працювали на
біопаливі, склала 5,9% відпуску тепла по області.
Основним споживачем електричної та теплової енергії була промисловість (91,0% та 86,1% відповідно від
загальної кількості витрат).
У використанні електричної та теплової енергії серед міст і районів області переважало м. Запоріжжя. У
2018р. частка підприємств обласного центру в загальному обсязі споживання електроенергії становила 61,4%, або
5495,9 млн.кВт∙год, в обсязі витрат тепла – 84,9%, або 4164,4 тис.Гкал.
На споживачів електроенергії м. Енергодара припадало 28,3% витрат області (2532,2 млн.кВт∙год),
Василівського району – 2,9% (263,1 млн.кВт∙год).
По використанню тепла питома вага підприємств Пологівського району в регіональному обсязі становила
3,4%, або 167,5 тис.Гкал.
26.06.2019
Надання населенню субсидій у травні 2019 року
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в травні 2019р., склала 85,1 тис.од (12,0% загальної
кількості домогосподарств області).
Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в
травні 2019р. склав 99,3 грн, що в 2,1 раза менше, ніж у травні 2018р.
Упродовж січня–травня 2019р. в області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось
45,5 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем–травнем 2018р. на 15,7% менше.
У січні–травні 2019р. 122,0 тис. домогосподарств було призначено субсидії (ураховуючи тих, що звернулися
за субсидіями в 2018р., але призначено їм було тільки в 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), що в порівнянні з
січнем–травнем 2018р. в 2,5 раза більше.
Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2019р. порівняно з
січнем–травнем 2018р. збільшилась в 1,6 раза та становила 41073,5 тис.грн.
У січні–травні 2019р. 14,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з січнем–травнем 2018р. в 1,7 раза менше).
Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в
січні–травні 2019р. становила 45314,6 тис.грн.
Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на
одне домогосподарство в травні 2019р. становив 2970,7 грн, що на 2,6% більше, ніж у травні 2018р.
Тваринництво області в січні–травні 2019 року
У січні–травні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 93,5%, у
т.ч. у підприємствах – 94,9%, у господарствах населення – 92,6%.
У січні–травні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 26,6 тис.т. Вироблено
основних видів тваринницької продукції: молока – 88,1 тис.т, яєць – 300,4 млн.шт. Порівняно з січнем–травнем
2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 8,8% та на 5,0% відповідно, яєць –
збільшились на 1,2%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней
становила 62,2%, птиці – 22,2%, великої рогатої худоби – 11,7%.
У січні–травні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з
січнем–травнем 2018р. зменшився на 11,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських
тварин до реалізації на забій становило 104,3% (торік – 108,4%).
Станом на 1 червня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 95,2 тис. голів великої рогатої
худоби (у т.ч. корів – 48,5 тис. голів), свиней – 223,0 тис. голів, овець та кіз – 86,2 тис. голів, птиці –

5218,8 тис. голів. Проти цієї дати 2018р. темп росту кількості великої рогатої худоби становив 89,8% (у т.ч. корів –
89,0%), свиней – 90,8%, овець та кіз – 105,9%, птиці – 93,2%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,8% (торік – 80,9%) загальної кількості великої
рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,8% (86,6%)), свиней – 35,3% (39,2%), овець та кіз – 67,1% (76,0%) і птиці –
48,3% (49,9%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–травні 2019 року
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої підприємствами (крім малих) в
січні–травні 2019р. склав 3726,8 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 3095,6 млн.грн, тваринництва –
631,2 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за січень–травень 2019р. у
порівнянні з січнем–травнем 2018р. зросли на картоплю в 1,9 раза, культури овочеві – в 1,7 раза, культури
зернові та зернобобові – на 12,1%, молоко – на 3,2%, тварини сільськогосподарські живі – на 2,7%. Водночас
відбулось зменшення цін на культури плодові та ягідні – на 67,5%, яйця – на 24,6%, насіння культур олійних –
на 9,1%.
Використання та запаси палива в травні 2019 року
Підприємствами та організаціями області в травні 2019р., за даними вибіркового методу обстеження, було
використано 362,9 тис.т вугілля кам’яного та 39,9 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 14,3 тис.т, 2,0 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
5,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,4 тис.т, палива дизельного – 2,9 тис.т.
Порівняно з квітнем 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат бензину моторного –
на 3,8%, або на 72,2 т, пропану та бутану скраплених – на 2,5%, або на 14,2 т, вугілля кам’яного – на 1,0%,
або на 3,8 тис.т. Зменшились обсяги використання газу природного на 30,6%, або на 17,6 млн.м 3, палива
дизельного на 5,4%, або на 0,8 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 червня 2019р. у кількості
280,0 тис.т, мазутів паливних важких – 6,5 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 23,3 тис.т, 4,5 тис.т та 1,9 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 травня 2019р. збільшились запаси пропану та бутану скраплених – на 40,8%, або на
0,5 тис.т. Водночас зменшились запаси бензину моторного на 13,3%, або на 0,7 тис.т, вугілля кам’яного –
на 11,5%, або на 36,3 тис.т, палива дизельного – на 1,3%, або на 0,3 тис.т.
25.06.2019
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2019 року
У травні 2019р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 303 одиниці, було продано світлих нафтопродуктів і
газу на загальну суму 474,8 млн.грн, з якої 227,3 млн.грн (47,9%) становив загальний товарооборот від продажу
бензину моторного, 133,2 млн.грн (28,1%) – газойлів (палива дизельного), 110,3 млн.грн (23,2%) – пропану і
бутану скраплених і 4,0 млн.грн (0,8%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для
автомобілів.
Питома вага реалізованого бензину марки А-92 становила 50,3%, марки А-95 – 48,9%.
Разом з тим, обсяг роздрібного товарообороту від продажу населенню світлих нафтопродуктів і газу через
АЗС склав 425,6 млн.грн, з якого 214,7 млн.грн (50,4%) становив роздрібний продаж бензину моторного,
105,5 млн.грн (24,8%) – пропану і бутану скраплених, 102,9 млн.грн (24,2%) – газойлів (палива дизельного) та
2,5 млн.грн (0,6%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів.
Обсяг роздрібного продажу бензину моторного у натуральному вимірі склав 5,4 тис.т, що на 10,4% менше,
ніж у травні 2018р., пропану і бутану скраплених – 4,4 тис.т (на 18,8% більше), газойлів (палива дизельного) –
2,9 тис.т (на 17,2% менше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т
(на 18,5% менше). В обсязі реалізованого бензину 50,4% припадало на роздрібний продаж бензину марки А-92 та
48,8% – А-95.
Використання палива в Запорізькій області у 2018 році
Підприємствами та організаціями всіх видів економічної діяльності з урахуванням обсягів реалізації
населенню в 2018р. використано 10011,8 тис.т палива в умовному вимірі, що перебільшує відповідний показник
минулого року на 5,4%. За обсягами споживання палива на область припадало 9,1% витрат по Україні.
У структурі витрат палива за видами на вугілля кам’яне припадало 37,2%, на кокс і напівкокс з вугілля
кам’яного та кокс газовий – 29,1%, газ природний – 13,4%, попутні та відходящі гази металургійних підприємств –
10,4%, газойлі (паливо дизельне) – 3,0%, бензин моторний– 1,4%. Решту склали інші види палива.
Проти 2017р. питома вага споживання вугілля кам’яного скоротилась на 2,5 в.п., газу природного –
на 1,0 в.п. Збільшилась частка споживання попутних та відходящих газів металургійних підприємств на 0,7 в.п.
Найвагомішими в структурі використання палива за видами економічної діяльності залишились переробна
промисловість і постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які у 2018р. витратили
6390,9 тис.т умов.палив та 2649,2 тис.т умов.палив відповідно.

У структурі за напрямками використання на перетворення в інші види палива і енергії спожито 49,9%
обсягів паливних ресурсів області (4994,6 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 157,5 тис.т умов.палив (1,6% загального обсягу використання).
За територіальною ознакою найбільша частка спожитого палива (без урахування обсягу реалізації
населенню) припадала на підприємства міст Запоріжжя та Енергодара, що зумовлено їх промисловою
інфраструктурою. Підприємствами м. Запоріжжя було використано 41,8% вугілля кам’яного, 85,6% газу
природного, 30,1% палива дизельного від загальних обсягів споживання. За рівнем використання палива
дизельного лідирували підприємства міста Мелітополь (10,9%) і Пологівського району (10,8%).
Промислове виробництво в січні–травні 2019 року
У травні 2019р. обсяги промислового виробництва в області зросли проти попереднього місяця п.р. на 2,5%,
а проти травня 2018р. зменшились на 2,1%. У цілому за п’ять місяців п.р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року відбулося зниження виробництва на 3,2%.
Зростання рівня промислового виробництва в травні п.р. порівняно з квітнем було обумовлено збільшенням
обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів та переробної промисловості на 6,4% та
на 3,3% відповідно. Водночас, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря
виробництво знизилось на 1,9%.
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–травня 2018р. сталося в
результаті зменшення виробництва на підприємствах переробної промисловості на 2,4% та з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,8%. Водночас, на підприємствах добувної
промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 0,3%.
Виробництво будівельної продукції в січні–травні 2019 року
У січні–травні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт)
на суму 1256,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 106,9%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 71,3% загального обсягу виробленої
будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 20,9% та 7,8% відповідно.
24.06.2019
Роздрібна торгівля в січні–травні 2019 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2019р. населенню реалізовано товарів на
17,0 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 108,6% (в Україні – 109,6%).
У травні 2019р. порівняно з квітнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 0,2%.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 12,4 млрд.грн, що в порівнянних
цінах на 10,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за травень 2019р.
становив 2,6 млрд.грн і в порівнянних цінах проти травня попереднього року збільшився на 9,7%, а проти
попереднього місяця – на 0,2%.
21.06.2019
Підсумки роботи транспорту в січні–травні 2019 року
У січні–травні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 7,3 млн.т вантажів, що на 1,6% більше обсягу
січня–травня 2018р. Вантажооборот становив 4199,8 млн.ткм і збільшився на 3,1%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 1,0% більше обсягу січня–травня 2018р. Збільшилося
відправлення кам’яного вугілля у 32,8 раза, коксу – у 2,3 раза, брухту чорних металів – на 23,0%, руди залізної і
марганцевої – на 14,3%, У той же час зменшилося відправлення нафти і нафтопродуктів на 43,5%, зерна і
продуктів перемолу – на 40,3%, будівельних матеріалів – на 38,5%, добрив – на 12,1%, чорних металів – на 9,0%.
Вантажооборот збільшився на 2,6%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у
січні–травні 2019р. перевезено 1712,3 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–травнем 2018р. на 1,7% більше, та
виконано вантажооборот в обсязі 373,0 млн.ткм, на 8,3% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом та вантажооборот збільшились на 31,8% та 30,6%
відповідно.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 50,2 млн. пасажирів, або 102,8% обсягу
січня–травня 2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1006,4 млн.пас.км, або 108,4%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 31,5 млн. пасажирів, що склало 108,6% обсягу січня–травня 2018р. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 8,9% і склало 7,8 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 7,0% більше обсягу січня–травня 2018р.,
пасажирооборот збільшився на 6,4%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 10,7% менше відповідного періоду попереднього року,
пасажирооборот зменшився на 7,7%.
Обсяг пасажирських
перевезень міським
електротранспортом
у січні–травні
2019р.
проти

січня–травня 2018р. зменшився на 7,9% і становив 15,8 млн. пасажирів.
20.06.2019
Чисельність населення на 1 травня 2019 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 1699635 осіб.
Упродовж січня–квітня 2019р. чисельність населення зменшилася на 6201 особу. Порівняно з
січнем–квітнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 684 особи та становив 6002 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
39 народжених.
Чисельність населення м. Запоріжжя на 1 травня 2019 року
Чисельність наявного населення м. Запоріжжя, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 736491 особу.
Упродовж січня–квітня 2019р. чисельність населення зменшилася на 2237 осіб. Порівняно
січнем–квітнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 155 осіб та становив 2220 осіб.

з

19.06.2019
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2019 року
У січні–травні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2018р. становив
93,5%, у т.ч. на підприємствах – 94,9%, у господарствах населення – 92,6%.
14.06.2019
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Запорізької області в
січні–березні 2019 року
У січні–березні 2019р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав 12311,6 млн.грн (у фактичних цінах), у
відповідному періоді 2018р. – 9658,7 млн.грн.
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу припадав на непродовольчі товари
(84,1%). Їх питома вага зменшилась на 4,6 в.п. порівняно з І кварталом 2018р. Головними джерелами формування
структури оптового товарообороту залишились сільськогосподарська сировина, продукція виробничо-технічного
призначення та паливо.
У січні–березні 2019р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи становила 15,9%, або
1951,6 млн.грн. Переважала торгівля рибою, ракоподібними і молюсками (36,9% оптового товарообороту),
напоями алкогольними (14,4%), а також м’ясом та м’ясними продуктами (9,8%).
Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі за І квартал 2019р. становив 2720,5 млн.грн
(22,1% оптового товарообороту області). У загальному обсязі товарів, перепроданих іншим підприємствам оптової
торгівлі, переважала непродовольча група (72,8%).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 6626,4 млн.грн (53,8%
оптового товарообороту), що на 2,0 в.п. менше, ніж у відповідному періоді 2018р.
У регіональному розрізі на м. Запоріжжя припадало 66,9% обсягів оптового товарообороту в діючих цінах.
Серед районів області та міст обласного значення найбільші обсяги спостерігались у Пологівському районі (25,1%)
та м. Бердянську (2,4%).
На 1 квітня 2019р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили
9960,7 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 85,0%.
Індекси споживчих цін у Запорізькій області у травні 2019 року
Інфляція на споживчому ринку області у травні 2019р. по відношенню до квітня 2019р. становила 100,4%
(в Україні – 100,7%), по відношенню до грудня 2018р. – 104,4% (в Україні – 104,2%).
Ціни у травні 2019р. по відношенню до квітня 2019р. на продукти харчування та безалкогольні напої зросли
на 0,7%. Найбільше подорожчали фрукти та овочі (на 4,1% та на 3,4% відповідно). Також подорожчали м’ясо та
м’ясопродукти, цукор, продукти переробки зернових, рис (на 1,7–0,8%). Водночас подешевшали яйця (на 14,2%),
молоко, риба та продукти з риби, сало, олія соняшникова (на 2,3–0,3%).
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9% в результаті зростання цін на тютюнові вироби
(на 1,6%) та алкогольні напої (на 0,2%).
Вартість одягу і взуття зменшилась на 4,3% внаслідок подешевлення взуття (на 6,0%) та одягу (на 2,9%).
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зменшились на 1,0% за рахунок
подешевлення природного газу (на 5,1%). Водночас подорожчали оренда житла та послуги з утримання та
ремонту житла (на 0,5% та на 0,4% відповідно).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими на 0,2%
насамперед у результаті збільшення вартості товарів для підтримки чистоти, а також меблів та предметів
обстановки (на 2,3% та на 0,7% відповідно).
Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 0,5% внаслідок подорожчання медичних та стоматологічних послуг
(на 1,4% у кожній) та фармацевтичної продукції (на 0,5%).
Підвищення вартості палива (на 5,1%) стало основною причиною зростання цін у сфері транспорту на 1,3%.
Подорожчання у сфері зв’язку становило 1,5% у результаті зростання абонентної плати за користування
мережею Інтернет (на 5,0%).
Серед товарів та послуг відпочинку і культури, які стали дешевшими на 0,4%, помітно зменшилась вартість

туристичних послуг (на 2,7%).
У сфері освіти цінових змін не відбулось.
Зниження вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (на 4,2%), стало причиною подешевлення
у сфері ресторанів та готелів на 0,2%.
Ціни різних товарів та послуг зросли на 1,0% у результаті збільшення вартості фінансових послуг (на 8,4%),
а також товарів та послуг для особистого догляду (на 1,2%).
05.06.2019
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в квітні 2019 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в квітні 2019р., включаючи погашення боргів
попередніх періодів, становила 678,4 млн.грн, або 169,9% нарахованих за цей місяць сум. За постачання
електроенергії населенням області сплачено 136,3 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець квітня 2019р. становила: постачання природного газу – 1313,2 млн.грн,
централізоване опалення та постачання гарячої води – 1158,1 млн.грн, постачання електричної енергії –
336,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 293,8 млн.грн, централізоване
постачання холодної води та водовідведення – 218,4 млн.грн, вивезення побутових відходів – 41,6 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 108 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 346,6 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
становила 158,5 тис.грн.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–березні 2019 року
У січні–березні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,6 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу), проти 0,2 млн.дол. США у січні–березні 2018р. Зменшення капіталу за цей
період становить – 0,5 млн.дол. США.
Обсяг внесених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на
1 квітня 2019р. становив 901,3 млн.дол. США. З країн ЄС з початку інвестування внесено 695,4 млн.дол. США
прямих інвестицій (77,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 205,9 млн.дол. США
(22,8%).
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 631,1 млн.дол. США (70,0%). Серед галузей переробної
промисловості у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання внесено 201,5 млн.дол. США, у
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 188,1 млн.дол., металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 84,1 млн.дол. США. У
підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено
118,5 млн.дол. США, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 110,5 млн.дол. США, професійну,
наукову та технічну діяльність – 13,9 млн.дол. США.
До дня працівника легкої промисловості
Легка промисловість – це комплексна галузь виробництва непродовольчих товарів. Продукція легкої
промисловості іде на задоволення потреб населення, забезпечуючи його тканинами, одягом, взуттям та іншими
предметами споживання, а також використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини і
допоміжних матеріалів.
Провідними підприємствами цієї сфери діяльності в Запорізькій області є ТОВ: «МІК», ТОВ «НВФ Міда, ЛТД»,
«Слав’янський Пух Україна», ТОВ «Василівський завод МК».
За чотири місяці 2019р. порівняно з січнем–квітнем попереднього року обсяг виробництва в цій галузі
збільшився на 8,5%.
Більше було вироблено ковдр та пледів дорожніх з текстильних матеріалів, постільної білизни бавовняної,
брезентів, навісів і тентів, комплектів і костюмів, піджаків і блейзерів, брюк, бриджів чоловічих та хлопчачих з
тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних виробничих та професійних, костюмів і комплектів
трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, футболок, майок і подібних виробів,
трикотажних машинного або ручного в’язання, рукавичок, рукавиць та мітенок, взуття, призначеного для носіння
на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної, жіночого.
Водночас зменшився випуск мішків та пакетів зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової, речей
постільних непухових, непір’яних, взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної,
чоловічого.
На підприємствах легкої промисловості з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–квітні 2019р. було
зайнято 3,6 тис. осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–квітні 2019р. становила 4125 грн. це у
3,2 раза менше її рівня по промисловості та на 1,1% – законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної
плати (4173 грн), але на 16,6% більше, ніж за відповідний період попереднього року.
Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів за 2017р. показав, що 76,6% підприємств цієї галузі були прибутковими і
одержали прибуток у розмірі 23381,5 тис.грн.

Збитково спрацювало 23,4% підприємств, сума збитків становила 10106,3 тис.грн. У порівнянні з 2016р.
збитки збільшились у 4,4 рази.
Сальдовий фінансовий результат за 2017р. становив 13275,2 тис.грн прибутку.
03.06.2019
Заробітна плата та стан її виплати в квітні 2019 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, в квітні 2019р. становила 354,3 тис. осіб.
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в квітні 2019р. становив 10216 грн
(5 місце серед регіонів України), що в 1,6 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 32,8%
більше мінімального (Херсонська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2019р. становила 91,0 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 17,7 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 1,6 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
10899 грн кожен.
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 травня 2019 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 травня 2019р. становила
77,7 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 9,9 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 0,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
15131 грн кожен.

