Пресвипуски Головного управління статистики у Запорізькій області
у грудні 2020 року
29.12.2020
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у листопаді 2020 року
У Запорізькій області в листопаді 2020р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 316 од, було продано
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 452,9 млн.грн, з якої 197,3 млн.грн (43,6%) становив загальний
товарооборот від продажу бензину моторного, 131,2 млн.грн (29,0%) – газойлів (палива дизельного),
117,0 млн.грн (25,8%) – пропану і бутану скраплених та 7,4 млн.грн (1,6%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 52,0%,
марки А-92 – 46,2%.
Використання та запаси палива в листопаді 2020 року
Підприємствами та організаціями Запорізької області в листопаді 2020р. було використано 449,8 тис.т
вугілля кам’яного та 130,0 млн.м 3 газу природного. Споживання палива дизельного, бензину моторного та пропану
і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (далі –
АЗС)) по області склало 12,2 тис.т, 1,7 тис.т та 0,4 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
6,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,9 тис.т, палива дизельного – 3,5 тис.т.
Порівняно з жовтнем 2020р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного на
152,7%, або на 78,5 млн.м 3 , вугілля кам’яного – на 17,2%, або на 66,1 тис.т. Зменшились обсяги
використання палива дизельного на 29,9%, або на 5,2 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 23,7%, або
на 0,1 тис.т, бензину моторного – на 13,7%, або на 0,3 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 грудня 2020р. у кількості
247,4 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (з урахуванням запасів
на АЗС) склали 21,7 тис.т, 9,9 тис.т та 1,9 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 листопада 2020р. збільшились запаси бензину моторного на 20,7%, або на 1,7 тис.т,
палива дизельного – на 6,2%, або на 1,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – на 0,6%, або на 11,8 т. Водночас
зменшились запаси палива вугілля кам’яного на 22,0%, або на 69,9 тис.т.
28.12.2020
Промислове виробництво в січні–листопаді 2020 року
У січні–листопаді 2020р. обсяг промислового виробництва в Запорізькій області зменшився у порівнянні з
січнем–листопадом 2019р. на 10,0%, що сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 18,1%, переробної промисловості – на 7,7%.
Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 0,4%.
24.12.2020
Роздрібна торгівля в січні–листопаді 2020 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2020р. населенню реалізовано
товарів на 47,0 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–листопада 2019р.
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 115,5%.
Тваринництво в січні–листопаді 2020 року
У січні–листопаді 2020р. в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–листопадом
2019р. становив 91,8%, у т.ч. на підприємствах – 90,8%, у господарствах населення – 92,5%.
У січні–листопаді 2020р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 52,3 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 190,5 тис.т, яєць – 531,9 млн.шт. Порівняно з
січнем–листопадом 2019р. загальні обсяги виробництва яєць, молока та м’яса зменшились на 14,9%, 8,1% і 1,9%
відповідно.
Станом на 1 грудня 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 62,4 тис. голів овець та кіз (на
17,2% менше, ніж на 1 грудня 2019р.), 72,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,2% менше)
(у т.ч. корів – 40,6 тис. голів (на 11,7% менше)), свиней – 181,6 тис. голів (на 6,9% менше),
птиці – 4179,7 тис. голів (на 13,1% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 78,3% (у січні–листопаді 2019р. – 79,6%)
загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,2% (87,2%)), овець та кіз – 61,1% (62,6%),
птиці – 47,0% (43,1%) і свиней – 32,3% (32,5%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–листопаді 2020 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої продукції в
січні–листопаді 2020р. склав 16205,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 14935,0 млн.грн, тваринництва –
1270,5 млн.грн.

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–листопад 2020р. у
порівнянні з січнем–листопадом 2019р. зросли на культури плодові та ягідні на 37,9%, насіння культур
олійних – на 26,2%, культури зернові та зернобобові – на 20,0%, молоко – на 9,2%, яйця – на 5,6%, тварини
сільськогосподарські живі – на 3,8%, знизились на культури овочеві на 9,8%.
Підсумки роботи транспорту в січні–листопаді 2020 року
У Запорізькій області в січні–листопаді 2020р. підприємствами транспорту перевезено 16,4 млн.т вантажів,
що на 2,0% менше обсягу січня–листопада 2019р. Вантажообіг становив 9138,5 млн.ткм і зменшився на 0,9%.
Залізничним
транспортом
відправлено
12161,6
тис.т
вантажів
(на
2,0%
більше
обсягу
січня–листопада 2019р.). Збільшилося відправлення брухту чорних металів в 1,7 раза, коксу – на 33,1%,
будівельних матеріалів – на 24,3%, чорних металів – на 3,4%, добрив – на 3,2%. У той же час зменшилося
відправлення руди залізної і марганцевої на 6,1%, зерна і продуктів перемолу – на 22,5%, нафти і
нафтопродуктів – на 25,7%, кам’яного вугілля – у 3,3 раза. Вантажообіг зменшився на 0,8% та становив
8260,9 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді
2020р. перевезено 3583,7 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–листопадом 2019р. на 16,4% менше) та виконано
вантажообіг в обсязі 834,3 млн.ткм (на 4,0% менше).
Протягом січня–листопада 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 68,2 млн. пасажирів
(58,2% обсягу січня–листопада 2019р.) та виконано пасажирообіг в обсязі 1112,3 млн.пас.км (43,5%).
У січні–листопаді 2020р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними
особами-підприємцями) скористалися 47,0 млн. пасажирів, що склало 62,5% показника січня–листопада 2019р.,
при цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 24,8% і склало
13,8 млн. пасажирів.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–листопаді 2020р. проти
січня–листопада 2019р. зменшився у 2 рази і становив 17,8 млн. пасажирів.
23.12.2020
Чисельність населення на 1 листопада 2020 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила
1671748 осіб.
Упродовж січня–жовтня 2020р. чисельність населення зменшилася на 15653 особи. Порівняно з січнем–
жовтнем 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 506 осіб та становив 13925 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на
100 померлих – 39 народжених.
22.12.2020
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2020 року
У Запорізькій області в січні–листопаді 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із
січнем–листопадом 2019р. становив 87,7%, у т.ч. на підприємствах – 86,1%, у господарствах населення – 90,9%.
18.12.2020
До Дня енергетика
Запорізька область має унікальний енергетичний комплекс, який складається з гідро-, тепло-, атомної, а
також вітрових та сонячних електростанцій. За січень–жовтень 2020р. усіма типами електростанцій було
вироблено 28,7 млрд.кВт·год електроенергії, що складає 25,3% загальнодержавного обсягу виробництва
електроенергії.
За січень–жовтень 2020р. підприємствами, які здійснюють діяльність з постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря, було реалізовано продукції на суму 32318,8 млн.грн. Індекс промислової продукції
становив 81,0%.
На цих підприємствах у січні–жовтні 2020р. було зайнято 24,2 тис. працівників, у яких розмір
середньомісячної заробітної плати в розрахунку на 1 особу становив 21273 грн, що на 20,8% більше відповідного
періоду попереднього року та на 46,2% – її рівня по промисловості.
16.12.2020
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі в січні–вересні 2020
року
У січні–вересні 2020р. оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств Запорізької області склав
34610,0 млн.грн (у фактичних цінах), у відповідному періоді 2019р. – 39308,4 млн.грн.
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу припадав на непродовольчі товари
(84,2%). Їх питома вага зменшилась на 1,6 в.п. порівняно з cічнем–вереснем 2019р.
Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі у січні–вересні 2020р. становив
8060,4 млн.грн (23,3% оптового товарообороту області).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 16977,5 млн.грн (49,1%
оптового товарообороту), що на 1,8 в.п. більше, ніж у січні–вересні 2019р.
На 1 жовтня 2020р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили

8257,2 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 82,4%.
15.12.2020
Індекси споживчих цін у листопаді 2020 року
Інфляція на споживчому ринку Запорізької області в листопаді 2020р. по відношенню до жовтня 2020р.
становила 0,9% (в Україні – 1,3%), по відношенню до грудня 2019р. – 3,3% (в Україні – 4,1%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді 2020р. по відношенню до жовтня 2020р.
зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали цукор (на 12,1%), яйця (на 9,2%) та олія соняшникова (на 6,4%). Також
зросли ціни на продукти переробки зернових, овочі, масло, м’ясо птиці, яловичину та телятину, безалкогольні
напої, хліб (на 3,0–0,8%). Водночас подешевшали фрукти (на 6,7%) та свинина (на 1,4%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали в цілому на 0,2% в результаті зростання цін на тютюнові
вироби (на 0,4%).
Ціни на одяг і взуття знизились на 4,0%, зокрема, взуття подешевшало на 4,9%, а одяг – на 3,5%.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,0% в основному внаслідок
підвищення вартості природного газу (на 28,3%).
Серед предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, які зросли в ціні на
0,6%, подорожчали меблі та предмети обстановки (на 3,0%), товари та послуги для щоденної підтримки будинку
(на 0,6%) та побутова техніка (на 0,4%).
Внаслідок підвищення вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,1%), а
також амбулаторних послуг (на 0,9%) ріст цін у сфері охорони здоров’я становив 0,9%.
Подорожчання палива та мастил (на 4,5%) стало основною причиною зростання цін у сфері транспорту на
1,1%.
У результаті подорожчання мобільних телефонів (на 1,2%) ціни у сфері зв’язку зросли на 0,2%.
Подорожчання товарів та послуг відпочинку і культури на 0,6% було спричинене підвищенням вартості
квітів живих, книжок, планшетів, кормів для домашніх тварин, телевізорів, фотоапаратів, канцелярських товарів та
приладів для малювання, туристичних послуг (на 3,6–0,3%).
Ціни у ресторанах та готелях зросли на 0,5% в результаті зростання цін на харчування поза домом (на
1,2%).
За рахунок зростання вартості товарів і послуг з особистого догляду (на 2,5%) різні товари та послуги
подорожчали на 1,4%.
09.12.2020
Обсяг реалізованих послуг у IІІ кварталі 2020 року
У ІIІ кварталі 2020р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Запорізької
області, становив 3806,5 млн.грн.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали
послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 29,4%, з професійної, наукової
та технічної діяльності – 25,6%, з операцій з нерухомим майном – 12,6%.
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 24,0% загального обсягу.
07.12.2020
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в жовтні 2020 року
У жовтні 2020р. населенням Запорізької області сплачено за житлово-комунальні послуги 413,5 млн.грн, або
97,7% нарахованих за цей період сум.
На кінець жовтня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води
становила 1104,8 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 1001,7 млн.грн, за управління
багатоквартирним будинком – 372,0 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 370,1 млн.грн, за
централізоване водопостачання та водовідведення – 345,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових
відходів – 61,2 млн.грн.
Протягом січня–жовтня 2020р. з населенням було укладено 1172 договори щодо погашення
реструктуризованої заборгованості на загальну суму 10938,0 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням
довгострокових договорів становила 3099,5 тис.грн.
03.12.2020
Заробітна плата та стан її виплати в січні–жовтні 2020 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах Запорізької області з кількістю
працюючих 10 осіб та більше, в жовтні 2020р. становила 334,9 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в жовтні 2020р. становив
12158 грн (5 місце серед регіонів України), що на 30,5% менше максимального показника по країні (м. Київ) та на
23,3% більше мінімального (Волинська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2020р. становила 131,0 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 71,0 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 6,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
11598 грн кожен.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 листопада 2020 року
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 листопада 2020р. становила
106,7 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 55,2 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 4,9 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
11283 грн кожен.
______________
Примітка. Інформацію наведено відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності
постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

02.12.2020
Виробництво будівельної продукції в січні–жовтні 2020 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в
січні–жовтні 2020р. становив 1963,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019р.
склав 65,0%.
Нове будівництво склало 12,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний
та поточний) – 47,0%, реконструкція та технічне переоcнащення – 40,2%.
01.12.2020
Житлове будівництво в січні–вересні 2020 року
У січні–вересні 2020р. в Запорізькій області прийнято в експлуатацію 25,4 тис.м2 загальної площі житлових
будівель, з яких 9,9 тис.м2 (39,0% загального обсягу житла) – відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію
об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом
Мінрегіону від 03 липня 2018р. № 158 (далі – Порядок).
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем
2019р. зменшилась на 42,0%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку,
вона зменшилась на 13,1%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становив 17,4 тис.м 2 (68,5% загального
обсягу), у сільській місцевості – 8,0 тис.м2 (31,5%).
У житлових будинках прийнято в експлуатацію 217 квартир, загальною площею 25,4 тис.м 2, середній розмір
однієї становить 117,3 м2 загальної площі. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 152 квартири, у сільській
місцевості – 65. Середня площа квартир, збудованих у cільських поселеннях, перевищує розмір міських квартир на
8,3 м2.
Крім того, у січні–вересні 2020р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею
6,8 тис.м2, що на 2,8% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
______________
Примітка. Дані наведено за січень–червень 2020р. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення
будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку з запровадженням Мінрегіоном першої черги
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних
адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців п.р., яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про
уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.

