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30.09.2019
Зайнятість та безробіття в I півріччі 2019 року
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в І півріччі
2019р. становила 743,2 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 738,8 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і
старше та 15–70 років складала 77,7 тис. осіб.
У І півріччі 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,1%, а серед населення
віком 15–70 років – 57,8%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та осіб віком 15–70 років
склав 9,5%.
26.09.2019
Рослинництво області в січні–серпні 2019 року
За січень–серпень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2018р. становив
129,3%, у т.ч. на підприємствах – 152,2%, у господарствах населення – 104,3%.
Станом на 1 вересня 2019р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі
934,5 тис.га, що на 2,0% більше, ніж на початок вересня 2018р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових
склала 96,1% площі посівів (торік – 95,6%). Виробництво зерна становило 3167,3 тис.т (у початково
оприбуткованій масі), що на 48,7% більше, ніж було одержано на початок вересня 2018р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 33,9 ц зерна (на 10,6 ц більше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 вересня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 106,1 тис.т (на 4,6%
менше, ніж на відповідну дату 2018р.), плодоягідної продукції – 32,2 тис.т (у 2 рази менше).
Тваринництво області в січні–серпні 2019 року
У січні–серпні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 91,8%,
у т.ч. на підприємствах – 93,1%, у господарствах населення – 91,0%.
У січні–серпні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 37,9 тис.т. Вироблено
основних видів тваринницької продукції: молока – 155,5 тис.т, яєць – 470,9 млн.шт. Порівняно з січнем–серпнем
2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 10,2% та на 6,0% відповідно, яєць –
збільшились на 2,9%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней
становила 59,7%, птиці – 25,1%, великої рогатої худоби – 11,0%.
У січні–серпні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з
січнем–серпнем 2018р. зменшився на 16,1%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських
тварин до реалізації на забій становило 102,9% (торік – 110,6%).
Станом на 1 вересня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 90,6 тис. голів великої рогатої
худоби (на 12,4% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у т.ч. корів – 47,3 тис. голів (на 11,3% менше), свиней –
217,1 тис. голів (на 10,1% менше), овець та кіз – 81,5 тис. голів (на 7,1% більше), птиці – 5580,0 тис. голів
(на 1,0% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,4% (торік – 80,9%) загальної кількості великої
рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,7% (86,5%)), свиней – 32,7% (36,9%), овець та кіз – 65,6% (74,8%) і птиці –
48,5% (52,3%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–серпні 2019 року
Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої
підприємствами, в січні–серпні 2019р. склав 8611,0 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 7668,2 млн.грн,
тваринництва – 942,8 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–серпень 2019р. у
порівнянні з січнем–серпнем 2018р. зросли на культури овочеві на 31,4%, молоко – на 4,3%, тварин
сільськогосподарських живих – на 3,7%. Водночас відбулось зменшення цін на яйця на 28,3%, культури плодові та
ягідні – на 20,7%, насіння культур олійних – на 7,8%, культури зернові та зернобобові – на 6,3%.
Використання та запаси палива в серпні 2019 року
Підприємствами та організаціями області в серпні 2019р., за даними вибіркового методу обстеження, було
використано 456,4 тис.т вугілля кам’яного та 36,8 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 17,7 тис.т, 1,9 тис.т та 0,7 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
6,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 5,8 тис.т, палива дизельного – 4,0 тис.т.
Порівняно з липнем 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат вугілля кам’яного на 18,6%,
або на 71,5 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 0,2%, або на 1,1 т. Зменшились обсяги
використання газу природного на 34,4%, або на 19,3 млн.м 3, бензину моторного – на 20,1%, або на 0,5 тис.т,
палива дизельного – на 17,5%, або на 3,7 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 вересня 2019р. у кількості

184,2 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 18,3 тис.т, 4,9 тис.т та 1,2 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 серпня 2019р. збільшились запаси бензину моторного на 5,9%, або на 0,3 тис.т. Водночас
зменшились запаси вугілля кам’яного на 10,9%, або на 22,5 тис.т, палива дизельного – на 39,6%, або на
12,0 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 16,6%, або на 0,2 тис.т.
25.09.2019
Надання населенню субсидій у серпні 2019 року
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в серпні 2019р., склала 127,7 тис.од (18,1% загальної
кількості домогосподарств області).
Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в
серпні 2019р. склав 165,4 грн, що на 42,5% більше, ніж у серпні 2018р.
Упродовж січня–серпня 2019р. в області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось
57,0 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. в 1,7 раза менше.
У січні–серпні 2019р. 171,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії (ураховуючи тих, що звернулися
за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), що в порівнянні з січнем–
серпнем 2018р. на 13,9% більше.
Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–
серпнем 2018р. збільшилась на 37,8% та становила 49324,8 тис.грн.
У січні–серпні 2019р. 16,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з січнем–серпнем 2018р. в 1,6 раза менше).
Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в
січні–серпні 2019р. становила 50005,6 тис.грн.
Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на
одне домогосподарство в серпні 2019р. становив 3032,9 грн, що на 4,0% більше, ніж у серпні 2018р.
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у серпні 2019 року
У серпні 2019р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 306 одиниць, було продано світлих нафтопродуктів і
газу на загальну суму 564,6 млн.грн, з якої 256,4 млн.грн (45,4%) становив загальний товарооборот від продажу
бензину моторного, 173,9 млн.грн (30,8%) – газойлів (палива дизельного), 130,4 млн.грн (23,1%) – пропану і
бутану скраплених і 3,9 млн.грн (0,7%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для
автомобілів.
Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 50,4%, марки А-92 – 48,3%.
Разом з тим, обсяг роздрібного товарообороту від продажу населенню світлих нафтопродуктів і газу через
АЗС склав 501,9 млн.грн, з якого 241,8 млн.грн (48,2%) становив роздрібний продаж бензину моторного,
132,6 млн.грн (26,4%) – газойлів (палива дизельного), 125,4 млн.грн (25,0%) – пропану і бутану скраплених та
2,1 млн.грн (0,4%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів.
Обсяг роздрібного продажу бензину моторного у натуральному вимірі склав 6,5 тис.т, що на 10,0% менше,
ніж у серпні 2018р., пропану і бутану скраплених – 5,8 тис.т (на 26,6% більше), газойлів (палива дизельного) –
4,0 тис.т (на 8,7% менше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т
(на 77,6% більше). В обсязі реалізованого бензину 50,6% припадало на роздрібний продаж бензину марки А-95 та
48,2% – А-92.
До Дня туризму
У 2018р. туристичну діяльність в області здійснювало 188 суб’єктів, якими було надано туристичні послуги
56,4 тис. осіб (у т.ч. 0,4% – іноземним громадянам).
Основним напрямком діяльності туристичних організацій залишається організація дозвілля та відпочинку
населення. У 2018р. 96,4% туристів скористалися послугами цих організацій саме з такою метою. Друге місце за
метою відвідування посідало лікування (2,4%).
Невід’ємною складовою подорожей та туризму є екскурсії. У 2018р. екскурсантами були 9,8 тис. осіб (у т.ч.
18,0% – іноземні громадяни).
24.09.2019
Роздрібна торгівля в січні–серпні 2019 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. населенню реалізовано товарів на
28,8 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 109,8% (в Україні – 109,9%).
У серпні 2019р. порівняно з липнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 1,5%.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 21,0 млрд.грн, що в порівнянних
цінах на 11,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за серпень 2019р.
становив 3,0 млрд.грн і в порівнянних цінах проти серпня попереднього року збільшився на 10,0%, а проти
попереднього місяця – на 1,5%.

Промислове виробництво в січні–серпні 2019 року
У серпні 2019р. обсяги промислового виробництва в області знизились як проти попереднього місяця п.р. на
0,5%, так і проти серпня 2018р. – на 3,6%. У цілому за вісім місяців п.р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року відбулося зниження виробництва на 4,3%.
Зниження рівня промислового виробництва в серпні п.р. порівняно з липнем було обумовлено зменшенням
обсягів на підприємствах переробної промисловості на 4,4%. Водночас, на підприємствах з постачання
електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря та добувної промисловості і розроблення кар’єрів
виробництво зросло на 11,5% та на 1,1% відповідно.
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–серпня 2018р. сталося в
результаті зменшення виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря на 5,1% та переробної промисловості на – 4,7%. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і
розроблення кар’єрів виробництво зросло на 0,6%.
Виробництво будівельної продукції в січні–серпні 2019 року
У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт)
на суму 2155,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 66,1% загального обсягу виробленої
будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 24,8% та 9,1% відповідно.
23.09.2019
Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2019 року
У січні–серпні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 11,9 млн.т вантажів, що на 1,8% менше обсягу
січня–серпня 2018р. Вантажооборот становив 6622,5 млн.ткм і зменшився на 0,2%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 3,3% менше обсягу січня–серпня 2018р. Зменшилося
відправлення нафти і нафтопродуктів на 59,8%, добрив – на 26,1%, будівельних матеріалів – на 25,8%, брухту
чорних металів – на 22,2%, зерна і продуктів перемолу – на 21,7%, чорних металів – на 15,6%. У той же час
збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 2,6 рази, коксу – у 2,5 рази, руди залізної і марганцевої – на 11,3%.
Вантажооборот зменшився на 1,1%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні
2019р. перевезено 3067,1 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. на 4,8% більше, та виконано
вантажооборот в обсязі 621,5 млн.ткм, на 9,1% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом та вантажооборот зменшились на 32,8% та 19,9%
відповідно.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 83,8 млн. пасажирів, або 106,6% обсягу січня–серпня
2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1908,0 млн.пас.км, або 108,8%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 53,0 млн. пасажирів, що склало 115,9% обсягу січня–серпня 2018р. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 4,4% і склало 13,1 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 0,6% менше обсягу січня–серпня 2018р.,
пасажирооборот збільшився на 3,1%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 8,5% менше відповідного періоду попереднього року,
пасажирооборот зменшився на 2,3%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–серпні 2019р. проти січня–серпня
2018р. зменшився на 7,5% і становив 25,6 млн. пасажирів.
20.09.2019
Чисельність населення на 1 серпня 2019 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1695065 осіб.
Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення зменшилася на 10771 особу. Порівняно з січнем–
липнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 1011 осіб та становив 9954 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
40 народжених.
Чисельність населення м.Запоріжжя на 1 серпня 2019 року
Чисельність наявного населення м.Запоріжжя, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 734277 осіб.
Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення зменшилася на 4451 особу. Порівняно з січнем–липнем
2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 287 осіб та становив 3762 особи.
19.09.2019
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2019 року
У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–серпнем 2018р. становив
120,1%, у т.ч. на підприємствах – 141,4%, у господарствах населення – 100,3%.

18.09.2019
До дня машинобудівника
Машинобудування є одним із провідних видів діяльності в промисловості Запорізької області. За підсумками
2018р. частка нашого регіону в обсязі реалізації машинобудівної продукції країни становила 13,7%, в обсязі усіх
капітальних інвестицій в галузь – 20,1%. У Запорізької області виробляється майже 88% від загального обсягу по
Україні косарок тракторних, уключаючи механізми навісні різальні розроблені для управління або буксирування
трактором, 72% циліндрів гідравлічних та 29% 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.
Індекс промислової продукції в машинобудівній галузі за січень–липень 2019р. порівняно з аналогічним
періодом попереднього року становив 96,8% (по промисловості в цілому – 95,6%).
У 2018р. машинобудівними підприємствами було освоєно 2510,9 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить 26,5% їх загального обсягу в промисловість області, а за I півріччя 2019р. – 1036,3 млн.грн (28,2%).
Прямі іноземні інвестиції в машинобудування області надходили з 11 країн світу, і станом на 1 липня 2019р.
становили 201,9 млн.дол. США, або 31,6% загального обсягу іноземного капіталу в промисловість області.
Найбільше цих вкладень припадає на Корею, Республіку; Естонію; Кіпр; Бермудські Острови.
На підприємствах машинобудування з кількістю працюючих 10 осіб та більше в січні–липні 2019р. було
зайнято 39,6 тис. осіб (28,6% працюючих у промисловості), що на 4,5% менше, ніж у відповідному періоді
попереднього року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–липні 2019р. становила
10993 грн, що на 16,5% більше відповідного періоду попереднього року, але на 17,4% менше її рівня по
промисловості. Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня п.р. становила 45,5 млн.грн.
16.09.2019
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Запорізької області в
січні–червні 2019 року
У січні–червні 2019р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав 25872,5 млн.грн (у фактичних цінах),
у відповідному періоді 2018р. – 23385,1 млн.грн.
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу припадав на непродовольчі товари
(85,3%). Їх питома вага зменшилась на 4,5 в.п. порівняно з І півріччям 2018р. Головними джерелами формування
структури
оптового
товарообороту
залишились
продукція
виробничо-технічного
призначення,
сільськогосподарська сировина та паливо.
У січні–червні 2019р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи становила 14,7%, або
3806,5 млн.грн. Переважала торгівля рибою, ракоподібними і молюсками (33,8% оптового товарообороту),
напоями алкогольними (18,1%), а також м’ясом та м’ясними продуктами (10,0%).
Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі за І півріччя 2019р. становив 5664,0 млн.грн
(21,9% оптового товарообороту області). У загальному обсязі товарів, перепроданих іншим підприємствам оптової
торгівлі, переважала непродовольча група (73,9%).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 12132,5 млн.грн (46,9%
оптового товарообороту), що на 2,6 в.п. більше, ніж у відповідному періоді 2018р.
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 (27,4%)
та м.Мелітополі (2,4%).
На 1 липня 2019р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили
8224,8 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 82,2%.
13.09.2019
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в серпні 2019 року
Ціни на споживчому ринку області в серпні 2019р. по відношенню до липня 2019р. знизились на 0,4%
(в Україні – на 0,3%), по відношенню до грудня 2018р. зросли на 3,0% (в Україні – на 2,7%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в серпні 2019р. по відношенню до липня 2019р. подешевшали
на 0,1%. Найбільше знизились ціни на фрукти на 10,1%. Також подешевшали овочі, цукор, м’ясо птиці, макаронні
вироби, риба та продукти з риби (на 2,1–0,5%). Водночас суттєво подорожчали яйця (на 28,4%). Зросли ціни на
масло вершкове, м’ясо свинини, сало, сметану, кисломолочну продукцію, рис, безалкогольні напої, хліб (на 2,6–
0,6%).
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,2% в результаті зростання цін на тютюнові вироби
(на 1,1%). Водночас алкогольні напої подешевшали (на 0,7%).
Вартість одягу і взуття зменшилась на 4,7% внаслідок подешевлення взуття (на 6,4%) та одягу (на 3,5%).
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 0,9% за рахунок
подешевлення скрапленого та природного газу (на 5,1% та на 4,6% відповідно).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими на 0,2% в
результаті зростання вартості інструментів й обладнання для дому та саду, товарів та послуг для щоденної
підтримки будинку, а також меблів та предметів обстановки (на 3,4%, 1,7% та на 0,2% відповідно).
Подешевлення фармацевтичної продукції, медичних приладів та обладнання (на 1,2%) стало чинником
зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,9%.

Ціни у сфері транспорту знизились на 1,2% внаслідок подешевлення транспортних засобів, а також палива
та мастил (на 2,1% та на 2,0% відповідно).
Подорожчання у сфері зв’язку на 1,2% відбулось у результаті підвищення абонентної плати за користування
мобільним зв’язком (на 3,3%).
Товари та послуги відпочинку і культури стали дешевшими на 0,1% за рахунок зменшення вартості квітів
живих, а також аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації (на 4,7% та на 0,4%
відповідно).
Внаслідок підвищення вартості послуг, пов’язаних з харчуванням поза домом (на 0,3%), відбулось
подорожчання у сфері ресторанів та готелів на 0,2%.
Ціни на різні товари та послуги зросли на 0,7% в результаті подорожчання ювелірних виробів із золота,
інших приладів та товарів для особистого догляду, а також ритуальних послуг (на 2,8%, 1,3% та на 1,1%
відповідно).
04.09.2019
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в липні 2019 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в липні 2019р., включаючи погашення боргів
попередніх періодів, становила 308,0 млн.грн, або 132,1% нарахованих за цей місяць сум. За постачання
електроенергії населенням області сплачено 151,8 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець липня 2019р. становила: постачання природного газу – 1044,1 млн.грн,
централізоване опалення та постачання гарячої води – 942,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 361,8 млн.грн, постачання електричної енергії – 307,9 млн.грн, централізоване
постачання холодної води та водовідведення – 241,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 43,9 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 156 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 459,8 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
становила 283,2 тис.грн.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–червні 2019 року
У січні–червні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,8 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу), проти 0,5 млн.дол. у січні–червні 2018р. Зменшення капіталу за цей період
становить 1,0 млн.дол.
Обсяг внесених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на
1 липня 2019р. становив 912,7 млн.дол. США. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено
705,7 млн.дол. прямих інвестицій (77,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу –
207,0 млн.дол. (22,7%).
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 639,8 млн.дол. (70,1%). Серед галузей переробної
промисловості в машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання внесено 201,9 млн.дол.,
у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 190,0 млн.дол., металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 85,1 млн.дол. У підприємства
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 118,5 млн.дол.,
в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 112,1 млн.дол., професійну, наукову та технічну
діяльність – 14,4 млн.дол.
03.09.2019
Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2018 році
У 2018р. оцінювали свій рівень доходів як достатній 54,7% домогосподарств області. До бідних відносили
себе 78,7% домогосподарств, до не бідних, але ще не представників середнього класу – 19,6%, до представників
середнього класу – 1,7% домогосподарств. До заможних жоден з респондентів області у 2018р. себе не відносив.
При цьому постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування – 42,9% опитаних, не вдавалося забезпечити
навіть достатнє харчування – 2,4%.
Більшість респондентів (29,2%) зазначили, що 9000,1–10000,0 грн у місяць на одну особу достатньо, щоб не
відчувати себе бідними.
На думку 59,6% опитаних домогосподарств майновому становищу середнього класу відповідає грошовий
дохід однієї особи, що перевищує 22000,0 грн.
За останні 12 місяців у переважної більшості респондентів (40,6%) матеріальне становище залишилося без
змін, а 58,8% домогосподарств вважають, що і наступні 12 місяців рівень їх добробуту не зміниться.
02.09.2019
Заробітна плата та стан її виплати в липні 2019 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, в липні 2019р. становила 353,9 тис. осіб.
Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника в липні 2019р. становив 10924 грн (5 місце
серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 27,8% більше

мінімального (Херсонська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2019р. становила 101,6 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 43,9 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 3,3 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
13330 грн кожен.
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м.Запоріжжя на 1 серпня 2019 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м.Запоріжжя на 1 серпня 2019р. становила
84,1 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 31,6 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 1,9 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
16407 грн кожен.

