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Демографічні характеристики домогосподарств Запорізької області у 2019 році 
Чисельність домогосподарств області у 2019р. становить 703,9 тис., у т.ч. 76,8% мешкають у міських 

поселеннях. 

Середній розмір домогосподарства становить 2,45 особи. Найбільше поширені домогосподарства, що 
складаються з двох осіб (36,5%), найменше – з чотирьох та більше осіб (14,6%). З одинаків складаються 20,7% 

домогосподарств.  
Дітей до 18 років у своєму складі мають 35,7% домогосподарств. Частка домогосподарств, які мають одну 

дитину, складає 82,7%, двох дітей – 14,3%, трьох та більше дітей – 3,0%. 

Більшість домогосподарств (43,6%) мають дітей у віці 7–13 років.  
У своєму складі 59,4% домогосподарств з дітьми мають дві дорослі особи, 30,4% – три та більше, 10,2% – одну 

дорослу особу. 
Переважна частка (90,0%) домогосподарств з дітьми, які утримуються однією дорослою особою, виховують 

одну дитину. 
Кількість домогосподарств з дітьми, які не мають одного чи обох батьків, становить 62,3 тис. (24,8% загальної 

кількості домогосподарств з дітьми). Більшість цих домогосподарств налічує в своєму складі одну дитину (88,1%), 

8,8% – двох, 3,1% – трьох та більше дітей. 
Частка домогосподарств області, в яких діти не мають одного чи обох батьків, та мають у своєму складі дві 

дорослі особи становить 38,1%, одну дорослу особу –36,7%, три і більше дорослих осіб – 25,2%. 
Більшість домогосподарств (65,8%) мають у своєму складі працюючих осіб. Коефіцієнт економічного 

навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарств до 

кількості працюючих) становить 2,45 раза. 
 

26.07.2019 
Рослинництво області в січні–червні 2019 року 

За січень–червень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 
160,0%, у т.ч. на підприємствах – 171,4%, у господарствах населення – 147,3%. 

Станом на 1 липня 2019р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі                        

239,7 тис.га, що на 8,8% більше, ніж на початок липня 2018р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових 
склала 24,7% площі посівів (торік – 23,0%). Виробництво зерна становило 839,8 тис.т (у початково 

оприбуткованій масі), що на 58,4% більше, ніж було одержано на початок липня 2018р. У середньому з 1 га 
обмолоченої площі одержано по 35,0 ц зерна (на 10,9 ц більше, ніж торік). 

Всіма категоріями господарств на 1 липня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 16,6 тис.т (на 5,1% менше 

ніж на відповідну дату 2018р.), плодоягідної продукції – 12,3 тис.т (у 2 рази менше). 
 

Тваринництво області в січні–червні 2019 року 
У січні–червні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 92,8%,                 

у т.ч. на підприємствах – 93,8%, у господарствах населення – 92,2%. 

У січні–червні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 30,1 тис.т. Вироблено 
основних видів тваринницької продукції: молока – 111,2 тис.т, яєць – 357,5 млн.шт. Порівняно з січнем–червнем 

2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 9,9% та на 6,5% відповідно, яєць – 
збільшились на 1,6%. 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней 
становила 62,3%, птиці – 22,7%, великої рогатої худоби – 11,3%. 

У січні–червні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з 

січнем–червнем 2018р. зменшився на 14,5%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських 
тварин до реалізації на забій становило 103,4% (торік – 108,6%). 

Станом на 1 липня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 95,2 тис. голів великої рогатої 
худоби (на 10,1% менше ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. корів – 48,2 тис. голів (на 10,7% менше),                      

свиней – 224,7 тис. голів ( на 8,7% менше), овець та кіз – 84,6 тис. голів ( на 4,7% більше),                                          

птиці – 5619,9 тис. голів (на 7,3% менше). 
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,8% (торік – 81,0%) загальної кількості великої 

рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,7% (86,5%)), свиней – 35,7% (39,3%), овець та кіз – 67,1% (75,5%) і птиці – 
49,0% (50,7%). 

 
Реалізація продукції сільського господарства в січні–червні 2019 року 

Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої 

підприємствами, в січні–червні 2019р. склав 4712,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 3986,4 млн.грн, 
тваринництва – 726,5 млн.грн. 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–червень 2019р. у 
порівнянні з січнем–червнем 2018р. зросли на картоплю в 1,9 раза, культури овочеві – на 45,7%, культури зернові 



та зернобобові – на 6,7%, молоко – на 3,5%, тварини сільськогосподарські живі – на 2,7%. Водночас відбулось 

зменшення цін на яйця на 29,2%, культури плодові та ягідні – на 26,8%, насіння культур олійних – на 8,7%. 
 

Використання та запаси палива в червні 2019 року 

Підприємствами та організаціями області в червні 2019р., за даними вибіркового методу обстеження, було 
використано 387,2 тис.т вугілля кам’яного та 34,7 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 17,0 тис.т, 2,2 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного 6,1 

тис.т, пропану і бутану скраплених – 5,3 тис.т, палива дизельного – 3,5 тис.т. 

Порівняно з травнем 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат палива дизельного на 
18,9%, або на 2,7 тис.т, бензину моторного – на 12,0%, або на 0,2 тис.т, вугілля кам’яного – на 6,7%, або на                   

24,3 тис.т. Зменшились обсяги використання газу природного на 13,2%, або на 5,3 млн.м3, пропану та бутану 
скраплених – на 1,6%, або на 9,7 т. 

Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 липня 2019р. у кількості 
222,3 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 20,7 тис.т, 4,7 тис.т та 1,0 тис.т відповідно. 

Порівняно з 1 червня 2019р. збільшились запаси бензину моторного на 4,1%, або на 0,2 тис.т. Водночас 
зменшились запаси пропану та бутану скраплених на 43,9%, або на 0,8 тис.т, вугілля кам’яного – на 20,6%, або на 

57,8 тис.т, палива дизельного – на 11,3%, або на 2,6 тис.т.  
 

25.07.2019 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у червні 2019 року 
У червні 2019р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) 

через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 310 одиниць, було продано світлих нафтопродуктів і 
газу на загальну суму 548,9 млн.грн, з якої 255,0 млн.грн (46,5%) становив загальний товарооборот від продажу 

бензину моторного, 156,1 млн.грн (28,4%) – газойлів (палива дизельного), 133,6 млн.грн (24,3%) – пропану і 
бутану скраплених і 4,2 млн.грн (0,8%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для 

автомобілів.  

Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 50,8%, марки А-92 – 47,6%. 
Разом з тим, обсяг роздрібного товарообороту від продажу населенню світлих нафтопродуктів і газу через 

АЗС склав 492,5 млн.грн, з якого 240,7 млн.грн (48,9%) становив роздрібний продаж бензину моторного,                      
128,7 млн.грн (26,1%) – пропану і бутану скраплених, 120,7 млн.грн (24,5%) – газойлів (палива дизельного) та         

2,4 млн.грн (0,5%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. 

Обсяг роздрібного продажу бензину моторного у натуральному вимірі склав 6,1 тис.т, що на 4,7% менше, 
ніж у червні 2018р., пропану і бутану скраплених – 5,3 тис.т (на 29,6% більше), газойлів (палива дизельного) –   

3,5 тис.т (на 9,1% менше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 15,7% 
менше). В обсязі реалізованого бензину 51,1% припадало на роздрібний продаж бензину марки А-95 та                   

47,4% – А-92. 

 
24.07.2019 

Надання населенню субсидій у червні 2019 року 
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в червні 2019р., склала 113,9 тис.од (16,1% загальної 

кількості домогосподарств області). 
Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в 

червні 2019р. склав 183,3 грн, що в 2,1 раза більше, ніж у червні 2018р. 

Упродовж січня–червня 2019р. в області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 
50,7 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем–червнем 2018р. в 1,5 раза менше. 

У січні–червні 2019р. 153,5 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–червнем 2018р. в 1,6 раза більше. 
Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2019р. порівняно з      

січнем–червнем 2018р. збільшилась в 1,6 раза та становила 46844,4 тис.грн. 
У січні–червні 2019р. 15,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з січнем–червнем 2018р. в 1,7 раза менше).  
Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в 

січні–червні 2019р. становила 48103,5 тис.грн. 

Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 
одне домогосподарство в червні 2019р. становив 2854,6 грн, що на 1,8% більше, ніж у червні 2018р. 

 
Роздрібна торгівля в січні–червні 2019 року 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. населенню реалізовано товарів на                      
20,8 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду 

попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,1% (в Україні – 110,3%).  



У червні 2019р. порівняно з травнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 8,0%. 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 15,2 млрд.грн, що в порівнянних 
цінах на 11,5% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за червень 

2019р. становив 2,8 млрд.грн і в порівнянних цінах проти червня попереднього року збільшився на 18,7%, а проти 

попереднього місяця – на 8,0%. 
 

Промислове виробництво в січні–червні 2019 року 
У червні 2019р. обсяги промислового виробництва в області зменшились як проти попереднього місяця п.р. 

на 4,0%, так і проти червня 2018р. – на 10,1%. У цілому за шість місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 

попереднього року відбулося зниження виробництва на 4,4%.  
Зниження рівня промислового виробництва в червні п.р. порівняно з травнем було обумовлено зменшенням 

обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів та переробної промисловості на 4,4% та 
на 5,7% відповідно. Водночас, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 

виробництво зросло на 2,2%. 
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–червня 2018р. сталося в 

результаті зменшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 0,3%, 

переробної промисловості – на 4,4% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –       
на 5,9%. 

 
Виробництво будівельної продукції в січні–червні 2019 року 

У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) 

на суму 1521,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 102,0%. 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,2% загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 21,8% та 8,0% відповідно. 
 

До Дня працівників торгівлі 
Торгівельна сфера – одна з найбільш динамічних, рентабельних, інвестиційно привабливих галузей бізнесу, 

яка сприяє соціально-економічному розвитку регіону.  

Оборот роздрібної торгівлі підприємств Запорізької області у січні–червні 2019р. сягнув 20,8 млрд.грн, а темп 
його росту у порівнянних цінах до відповідного періоду 2018р. – 110,1%.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля, у січні–червні 2019р. становив 15,2 млрд.грн, що більше відповідного показника минулого року у 

порівнянних цінах на 11,5%.  

У січні–березні 2019р. у структурі роздрібного товарообороту підприємств переважала частка продажу 
продовольчих товарів (51,1%). Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту для продовольчої групи 

дорівнював 107,0%. 
Важливою ланкою між виробником і кінцевим споживачем товарів є оптова торгівля. У січні–березні 2019р. 

продаж товарів підприємствами оптової торгівлі склав 12,3 млрд.грн. У структурі товарів, які були реалізовані на 

оптовому ринку, 84,1% – це непродовольча група. У загальному обсязі оптового товарообороту 53,8% становив 
продаж товарів вітчизняного виробництва. 

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів з кількістю 
працюючих 10 осіб і більше в січні–травні 2019р. було зайнято 29,1 тис. осіб (8,2% працюючих у економіці 

області), що на 0,7% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–травні 2019р. становила 7234,59 грн, 

що на 27,1% менше рівня по області та на 18,5% більше відповідного періоду попереднього року. На 1 червня 

2019р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 225,8 тис.грн. 
Фінансовий результат до оподаткування підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів за 2018р. становив 1153,6 млн.грн прибутку. Прибутково спрацювало 
80,5% підприємств, ними отримано 1613,6 млн.грн прибутку. Збитковими були 19,5%, ними допущено                         

460,0 млн.грн збитків. 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів за 2018р. становив 22,6%. 

 
22.07.2019 

Чисельність населення на 1 червня 2019 року 
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1697917 осіб. 

Упродовж січня–травня 2019р. чисельність населення зменшилася на 7919 осіб. Порівняно з січнем–травнем 

2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 793 особи та становив 7510 осіб. 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

39 народжених. 
 

Чисельність населення м. Запоріжжя на 1 червня 2019 року 

Чисельність наявного населення м. Запоріжжя, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 735743 особи. 
Упродовж січня–травня 2019р. чисельність населення зменшилася на 2985 осіб. Порівняно з січнем–травнем 

2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 210 осіб та становив 2808 осіб. 



Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2019 року  

У січні–червні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–червнем 2018р. становив 
130,9%, у т.ч. на підприємствах – 144,0%, у господарствах населення – 119,6%.  

 

Підсумки роботи транспорту в січні–червні 2019 року 
У січні–червні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 8,8 млн.т вантажів, що на 0,2% більше обсягу 

січня–червня 2018р. Вантажооборот становив 5024,1 млн.ткм і збільшився на 2,0%. 
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 1,0% менше обсягу січня–червня 2018р. Зменшилося 

відправлення нафти і нафтопродуктів на 55,8%, зерна і продуктів перемолу – на 40,2%, будівельних матеріалів – 

на 34,1%, добрив – на 13,4%, чорних металів – на 13,3%. У той же час збільшилося відправлення кам’яного 
вугілля у 4,9 раза, коксу – у 2,5 раза, руди залізної і марганцевої – на 14,7%, брухту чорних металів – на 12,3%. 

Вантажооборот збільшився на 1,4%. 
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 

2019р. перевезено 2119,5 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–червнем 2018р. на 2,0% більше, та виконано 
вантажооборот в обсязі 453,6 млн.ткм, на 8,6% більше. 

Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом та вантажооборот збільшились на 7,4% та 7,5% 

відповідно. 
Послугами пасажирського транспорту скористалися 61,1 млн. пасажирів, або 103,7% обсягу січня–червня 

2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1339,0 млн.пас.км, або 103,5%. Послугами автомобільного 
транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 38,4 млн. пасажирів, що 

склало 110,7% обсягу січня–червня 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців 

зменшилось на 7,0% і склало 9,6 млн. пасажирів. 
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,2% більше обсягу січня–червня 2018р., 

пасажирооборот зменшився на 3,8%. 
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 9,1% менше відповідного періоду попереднього року, 

пасажирооборот зменшився на 4,2%. 
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–червні 2019р. проти січня–червня 

2018р. зменшився на 7,8% і становив 19,0 млн. пасажирів.  

 
18.07.2019 

До дня металурга 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання є найбільш 

вагомим видом діяльності промислового сектору економіки області. За підсумками п’яти місяців 2019р. обсяг 

реалізованої промислової продукції в галузі склав 31,2 млрд.грн, що становить майже 40% загального обсягу по 
області. 

Провідними підприємствами металургійної галузі області є: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь», ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна», АТ «Запорізький завод 

феросплавів», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів». 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс 
промислової продукції за січень–травень 2019р. становив 97,6%. 

Зменшилось виробництво основних видів металургійної продукції, а саме: сталі без напівфабрикатів, 
отриманих безперервним литтям, прокату плоского зі сталі нелегованої, в рулонах, прутків та стержнів інших (не у 

бухтах) з іншої нелегованої сталі та зі сталі неіржавної, прутків та стержнів, без подальшого оброблення, зі сталі 
легованої іншої, дроту із заліза або сталі нелегованої, дроту зі сталі легованої, крім неіржавної, міді нерафінованої 

та рафінованої нелегованої необробленої, титану і виробів з нього. Поряд з цим збільшився випуск прутків та 

профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної, листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих 
зі сталі нелегованої, дроту з алюмінію нелегованого, дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних. Також 

збільшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів 
чорних, інших, проводу крученого, тросів, шнурів плетених та виробів подібних з алюмінію, раковин та 

умивальників зі сталі неіржавної та деяких інших позицій металовиробів. 

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання з кількістю працюючих 10 осіб та більше в січні–травні 2019р. було зайнято 28,4 тис. осіб (20,4% 

працюючих у промисловості), що на 0,6% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Середньомісячна 
заробітна плата одного штатного працівника в січні–травні 2019р. становила 15384,20 грн, що на 17,5% більше 

рівня по промисловості області та на 27,9% – відповідного періоду попереднього року. На 1 червня звітного року 
сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3,0 млн.грн. 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств металургійного виробництва та виробництва готових 

металевих виробів, крім машин та устатковання за 2018р. становив 4613,8 млн.грн прибутку. Прибутковими 
підприємствами, що складають 80,5% отримано 6137,4 млн.грн прибутку. Збитково спрацювали 19,5%, ними 

допущено 1523,6 млн.грн збитків. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання за 2018р. становив 7,0%. 

 

 
 

 



17.07.2019 

Стан зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування підприємств області з країнами Європейського 
Союзу у І кварталі 2019 року 

У І кварталі 2019р. експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 224,0 млн.дол. США, або 97,7% 

порівняно з І кварталом 2018р., імпорт – 102,5 млн.дол., або 77,0%. 
Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Італію (18,0% обсягу до країн ЄС), Польщу 

(12,6%), Чехію (9,3%), Грецію (9,0%), Нідерланди (7,9%), Німеччину (7,0%). Найкрупнішим імпортером була 
Німеччина (30,6%). Значні обсяги імпорту товарів припадали на Польщу (9,9%), Словаччину (8,9%), Францію 

(7,2%), Велику Британію (6,8%). 

В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та 
виробам з них (62,3%). Питома вага експорту мінеральних продуктів дорівнювала 12,3%, продуктів рослинного 

походження – 7,7%, обладнання – 7,3% обсягу до країн ЄС.  
У загальному обсязі імпорту з країн Євросоюзу 32,6% становило обладнання. Питома вага імпорту 

мінеральних продуктів дорівнювала 16,6%, недорогоцінних металів та виробів з них – 13,0%, продукції хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,4%.  

Експорт послуг до країн Європейського Союзу становив 22,5 млн.дол., або 182,0% порівняно з І кварталом 

2018р., імпорт – 4,2 млн.дол., або 74,8%. 
Основними споживачами послуг були Німеччина (40,3% обсягу до країн ЄС), Нідерланди (20,2%), Фінляндія 

(9,4%), Хорватія (8,8%), Велика Британія (5,4%). Найбільші обсяги імпорту послуг здійснювались з Австрії 
(27,0%), Данії (16,9%), Німеччини (12,5%), Угорщини (8,0%), Литви (7,4%), Словаччини (7,2%).  

У складі експорту переважали послуги з ремонту та технічного обслуговування (53,7%), ділові (18,7%),          

у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (11,7%), з переробки матеріальних ресурсів (10,6% обсягу до 
країн ЄС). 

Імпортувались з ЄС послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (42,7%), транспортні 
(19,3%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (18,1%), ділові (7,7% обсягу 

з країн ЄС).  
Станом на 01 квітня 2019р. в економіку області з країн Євросоюзу залучено 695,4 млн.дол. прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). 90% вкладень з країн ЄС приходилось на Кіпр, Швецію та Нідерланди.  

Капітал нерезидентів, переважно, зосередився на підприємствах промисловості (67,0% загального обсягу 
прямих інвестицій з країн ЄС), а саме: у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (26,9%),     

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17,8%), у металургійному виробництві, 
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (12,1%); в оптовій та роздрібній торгівлі, 

ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (16,2%), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим 

майном (13,4%). 
 

15.07.2019 
Житловий фонд Запорізької області у 2018 році 

На 1 січня 2019р. житловий фонд в області становив 40,9 млн.м² загальної площі та налічував 350,2 тис. 

житлових будинків. Переважна частина житлового фонду (72,9%) була розташована в містах та селищах міського 
типу.  

На початок 2019р. кількість ветхих житлових будинків становила 0,6 тис.од загальною площею 93,8 тис.м2, 
кількість аварійних житлових будинків – 0,4 тис.од загальною площею 25,6 тис.м2. 

 
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в червні 2019 року 

Ціни на споживчому ринку області в червні 2019р. по відношенню до травня 2019р. знизились на 0,6%       

(в Україні – на 0,5%), по відношенню до грудня 2018р. зросли на 3,7% (в Україні – на 3,6%). 
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в червні 2019р. по відношенню до травня 2019р. 

знизились на 1,4%. Найбільше подешевшали яйця та овочі (на 25,4% та на 15,2% відповідно). Також стали 
дешевшими сало, свинина, маргарин, харчовий лід і морозиво, макаронні вироби (на 5,4–0,7%). Водночас 

подорожчали цукор, фрукти, риба та продукти з риби, чай, мінеральні та джерельні води, хліб (на 7,1–2,5%). 

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5% в результаті зростання цін на тютюнові вироби 
(на 1,9%) та алкогольні напої (на 1,1%). 

Вартість одягу і взуття зменшилась на 2,3% внаслідок подешевлення взуття (на 3,4%) та одягу (на 1,5%). 
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зменшились на 1,3% за рахунок 

подешевлення природного газу (на 6,6%). Водночас подорожчали послуги з централізованого постачання 
холодної води (на 2,5%). 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими на 0,7%, 

насамперед, у результаті збільшення вартості побутової техніки, а також товарів та послуг для щоденної підтримки 
будинку (на 1,3% та на 1,2% відповідно).  

Найбільше у сфері охорони здоров’я, де подорожчання становило 0,9%, зросли ціни на амбулаторні послуги 
(на 1,3%). 

Зниження цін на легкові автомобілі та велосипеди (на 1,7% та на 0,3% відповідно) стало основною 

причиною подешевлення у сфері транспорту на 0,1%. Водночас підвищилась вартість проїзду у залізничному 
пасажирському транспорті (на 3,4%). 

Товари та послуги відпочинку і культури подешевшали на 0,2%, в основному, в результаті зменшення 



вартості квітів живих (на 8,9%) та телевізорів (на 0,8%). Водночас зросла вартість туристичних послуг (на 5,1%). 

Внаслідок підвищення плати за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах (на 7,6%) 
подорожчання у сфері освіти склало 1,2%. 

Ціни у сфері ресторанів та готелів зросли також на 1,2% в результаті підвищення вартості послуг, 

пов’язаних з тимчасовим проживанням та харчуванням поза домом (на 2,9% та на 0,9% відповідно). 
Різні товари та послуги в цілому подешевшали на 0,2% внаслідок зменшення вартості товарів та послуг для 

особистого догляду (на 0,5%). 
 

10.07.2019 

Витрати і ресурси домогосподарств у 2018 році 
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств кількість домогосподарств області у 2018р. 

становила 709,6 тис.од (у 2017р. – 715,1 тис.од), що склало 4,8% домогосподарств України. 
Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства області у 2018р. склали 8979,89 грн, що на 23,4% 

більше, ніж у 2017р. 
Середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогосподарства у 2018р. склали 9231,91 грн 

(збільшились на 24,0% порівняно з 2017р.).  

Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств (60,5%) складали доходи від зайнятості, частка яких 
порівняно з 2017р. збільшилась на 3,8 в.п. Зростання відбулось за рахунок зростання частки доходів від 

підприємницької діяльності та самозайнятості на 4,3 в.п., частка ж оплати праці зменшилась з 53,5% до 53,0%. 
Пенсії, стипендії та соціальні допомоги пересічного домогосподарства (включаючи готівкові та безготівкові 

пільги і субсидії) склали 24,3% сукупних ресурсів, що на 4,1 в.п. менше, ніж у 2017р. Зменшились на 0,6 в.п. 

доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель і склали 2,0%. Частка допомоги від родичів 
та інших осіб (грошова допомога і грошова оцінка допомоги продовольчими товарами) склала 4,2% (у 2017р. – 

3,6%). 
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області у 2018р. збільшились порівняно з 2017р. 

на 24,7% і склали 8777,71 грн. 
Найбільш вагомою статтею (41,1% усіх сукупних витрат домогосподарств) продовжували залишатися 

витрати на харчування (включаючи харчування поза домом), частка яких порівняно з 2017р. зменшилась на          

0,5 в.п. 
Із сукупних витрат на харчування найбільше домогосподарства витрачали на купівлю м'яса та 

м'ясопродуктів – 23,5% сукупних витрат на харчування, хліба і хлібопродуктів – 13,5%, овочів (включаючи 
картоплю) – 12,4%, молока та сиру – 10,2%. 

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства 

направляли 44,0% сукупних витрат, що на 2,1 в.п. більше, ніж у 2017р. На утримання житла (включаючи 
поточний ремонт), воду, електроенергію, газ, інші види палива пересічне домогосподарство витрачало 14,3%, на 

транспорт – 6,0%, на охорону здоров'я – 5,8%, на одяг та взуття – 5,5%, на інші напрями споживання (ресторани і 
готелі (без урахування харчування поза домом), на придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки та 

поточне утримання житла, зв'язок, різні товари і послуги, відпочинок та культуру, освіту) – від 3,2% до 0,7% 

сукупних витрат. 
 

04.07.2019 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в травні 2019 року 

Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в травні 2019р., включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, становила 521,5 млн.грн, або 192,8% нарахованих за цей місяць сум. За постачання 

електроенергії населенням області сплачено 187,1 млн.грн. 

Заборгованість населення на кінець травня 2019р. становила: постачання природного газу – 1174,8 млн.грн, 
централізоване опалення та постачання гарячої води – 1032,5 млн.грн, постачання електричної енергії –                        

311,3 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 293,5 млн.грн, централізоване 
постачання холодної води та водовідведення – 223,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 41,7 млн.грн. 

З початку року з населенням було укладено 129 договорів щодо погашення реструктуризованої 

заборгованості на загальну суму 397,9 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів 
становила 221,0 тис.грн. 

 
03.07.2019 

Заробітна плата та стан її виплати в травні 2019 року 
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 

та більше, в травні 2019р. становила 353,5 тис. осіб. 

Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника в травні 2019р. становив 10268 грн (5 місце 
серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 31,3% більше 

мінімального (Чернівецька область). 
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2019р. становила 94,7 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 37,7 млн.грн. 

Вчасно не отримали заробітну плату 3,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 
12164 грн кожен. 

 



Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 червня 2019 року 

Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 червня 2019р. становила                      
78,8 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 26,9 млн.грн. 

Вчасно не отримали заробітну плату 1,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

15412 грн кожен. 
 

02.07.2019 
Зайнятість та безробіття в I кварталі 2019 року 

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в І кварталі 

2019р. становила 732,0 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 727,6 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і 
старше та 15–70 років складала 83,0 тис. осіб.  

У І кварталі 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,3%, а серед населення 
віком 15–70 років – 57,0%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та осіб віком 15–70 років 

склав 10,2%. 


