Пресвипуски Головного управління статистики у Запорізькій області
у квітні 2021 року
29.04.2021
Рослинництво у 2020 році
У 2020 році в Запорізькій області індекс продукції рослинництва порівняно з 2019 роком становив 86,4%,
у т.ч. на підприємствах – 84,9%, у господарствах населення – 89,9%.
Господарствами всіх категорій у 2020 році одержано 2964,4 тис.т зерна (у масі після доробки), що на 11,2%
менше, ніж у 2019 році. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 30,1 ц зерна (на 4,2 ц менше, ніж у
2019 році).
Виробництво соняшнику в усіх категоріях господарств зменшилось на 18,9% і становило 827,3 тис.т.
У середньому з 1 га намолочено 15,7 ц проти 19,1 ц у 2019 році.
Картоплі накопано 177,7 тис.т (на 18,8% менше, ніж у 2019 році). Зменшення виробництва картоплі
відбулося за рахунок зменшення урожайності на 18,6 ц (у 2019 році вона становила 113,9 ц з 1 га).
Виробництво овочів у 2020 році склало 254,0 тис.т, що на 7,3% менше, ніж у 2019 році.
За рахунок зменшення урожайності плодів та ягід на 8,9 ц, їх виробництво зменшилось проти 2019 року на
15,3% і склало 43,7 тис.т.
Підсумки роботи транспорту в січні–березні 2021 року
У Запорізькій області в січні–березні 2021 року підприємствами транспорту перевезено 4,1 млн.т вантажів,
що на 5,3% більше обсягу січня–березня 2020 року. Вантажообіг становив 2461,3 млн.ткм і збільшився на 9,1%.
Залізничним транспортом відправлено 3132,8 тис.т вантажів (на 0,7% більше обсягу січня–березня
2020 року). Збільшилося відправлення кам’яного вугілля в 51,7 раза, добрив – у 1,8 раза, руди залізної і
марганцевої – на 5,7%. У той же час зменшилося відправлення чорних металів на 0,2%, зерна і продуктів
перемолу – на 14,2%, будівельних матеріалів – на 18,1%, коксу – на 28,3%, брухту чорних металів – у 2 рази,
нафти і нафтопродуктів – у 21 раз. Вантажообіг збільшився на 8,9% та становив 2231,8 млн.ткм.
Автомобільним транспортом у січні–березні 2021 року перевезено 998,3 тис.т вантажів (у порівнянні з
січнем–березнем 2020 року на 24,5% більше) та виконано вантажообіг в обсязі 228,2 млн.ткм (на 11,2% більше).
Протягом січня–березня 2021 року послугами пасажирського транспорту скористалися 16,2 млн. пасажирів
(58,4% обсягу січня–березня 2020 року) та виконано пасажирообіг в обсязі 240,2 млн.пас.км (52,1%).
У січні–березні 2021 року послугами автомобільного транспорту скористалися 11,3 млн. пасажирів, що
становило 59,9% показника січня–березня 2020 року.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–березні 2021 року порівняно
з січнем–березнем 2020 року зменшився в 1,9 раза і становив 4,1 млн. пасажирів.
28.04.2021
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у березні 2021 року
У Запорізькій області в березні 2021 року суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 304 од, було продано
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 512,7 млн.грн, з якої 229,3 млн.грн (44,7%) становив загальний
товарооборот від продажу бензину моторного, 148,9 млн.грн (29,1%) – газойлів (палива дизельного),
126,2 млн.грн (24,6%) – пропану і бутану скраплених та 8,3 млн.грн (1,6%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 52,4%,
марки А-92 – 45,5%.
26.04.2021
Промислове виробництво в січні–березні 2021 року
У січні–березні 2021 року обсяг промислового виробництва в Запорізькій області збільшився в порівнянні з
січнем–березнем 2020 року на 4,3%, що сталося в результаті зростання виробництва на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 17,0%, добувної промисловості і розроблення
кар’єрів – на 1,4%. Водночас, на підприємствах переробної промисловості виробництво знизилось на 0,4%.
23.04.2021
Роздрібна торгівля в січні–березні 2021 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2021 року населенню
реалізовано товарів на 14,1 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–березня 2020 року
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 109,8%.
Реалізація продукції сільського господарства в січні–березні 2021 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої
сільськогосподарської продукції в січні–березні 2021 року становив 3738,8 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва –
3373,0 млн.грн, тваринництва – 365,8 млн.грн.

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–березень 2021 року
порівняно із січнем–березнем 2020 року зросли на насіння культур олійних та яйця (у 2,3 раза по кожному з цих
видів продукції), на культури зернові та зернобобові (в 1,6 раза), на культури овочеві (на 22,2%), на молоко та
тварини сільськогосподарські живі (на 8,4% по кожному з цих видів продукції), на культури плодові та ягідні
(на 7,3%).
21.04.2021
Чисельність населення на 1 березня 2021 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 березня 2021 року становила
1662791 особу.
Упродовж січня–лютого 2021 року чисельність населення зменшилася на 3724 особи. Порівняно з
січнем–лютим попереднього року обсяг природного скорочення збільшився на 720 осіб та становив 3680 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
30 живонароджених.
20.04.2021
Тваринництво в січні–березні 2021 року
У січні–березні 2021 року в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–березнем
2020 року становив 84,5%, у т.ч. на підприємствах – 75,7%, у господарствах населення – 92,6%.
У січні–березні 2021 року реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 16,0 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 37,1 тис.т, яєць – 114,0 млн.шт. Порівняно з
січнем–березнем 2020 року загальні обсяги виробництва яєць зменшились на 32,7%, молока та м’яса – на 7,0%.
Станом на 1 квітня 2021 року в усіх категоріях господарств нараховувалося 63,8 тис. голів овець та кіз
(на 9,0% менше, ніж на 1 квітня 2020 року), 71,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,4% менше) (у т.ч. корів –
37,4 тис. голів (на 12,4% менше)), свиней – 164,9 тис. голів (на 5,0% менше), птиці – 3162,3 тис. голів (на 22,2%
менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 77,2% (на 1 квітня 2020 року – 79,3%) загальної
кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 84,8% (86,2%)), овець та кіз – 57,8% (61,5%), птиці – 55,9%
(45,3%) і свиней – 31,4% (31,9%).
16.04.2021

Стан зовнішньої торгівлі підприємств області з країнами Європейського Союзу у
2020 році
У 2020 році експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 724,4 млн.дол. США, або 86,9%
порівняно із 2019 роком, імпорт – 476,9 млн.дол., або 103,2%.
Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Італію (15,2% обсягу до країн ЄС), Чехію
(12,8%), Польщу (12,4%), Німеччину (11,6%), Іспанію (9,1%), Австрію (5,6%). Найкрупнішим імпортером була
Німеччина (39,2%). Значні обсяги імпорту товарів припадали на Польщу (10,1%), Італію (6,4%), Словаччину
(5,3%), Фінляндію (4,8%).
В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та
виробам з них (45,1%). Питома вага експорту мінеральних продуктів складала 16,9%, продуктів рослинного
походження – 10,0%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – 9,0% обсягу до країн ЄС.
Найвагоміші обсяги імпорту з країн ЄС становили: механічні машини – 23,3%, електричні машини – 20,7%,
мінеральні продукти – 11,9%, недорогоцінні метали та вироби з них – 11,1%, продукція хімічної та пов’язаних з
нею галузей промисловості – 7,7%.
Експорт послуг до країн ЄС становив 38,0 млн.дол., або 57,6% порівняно із 2019 роком, і
мпорт – 15,3 млн.дол., або 93,6%.
Основними споживачами послуг були Ірландія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Болгарія, Чехія. Найбільші обсяги
імпорту послуг здійснювались з Данії, Мальти, Польщі, Німеччини, Кіпру.
У складі експорту переважали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, з ремонту та
технічного обслуговування, ділові, транспортні.
Імпортувались з країн ЄС ділові послуги, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної
власності, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, зі страхування.
15.04.2021
Індекси споживчих цін у березні 2021 року
Інфляція на споживчому ринку Запорізької області в березні 2021 року порівняно з лютим 2021 року
становила 1,9% (в Україні – 1,7%), з початку року – 4,3% (в Україні – 4,1%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в березні 2021 року порівняно з лютим 2021 року
зросли на 2,1%. Найбільше подорожчала олія соняшникова (на 12,0%). Зросли ціни на м’ясо птиці, кондитерські
вироби з борошна, продукти переробки зернових, маргарин, цукор, фрукти, кисломолочну продукцію, яловичину і
телятину, свинину, овочі, молоко, яйця, рибу та продукти з риби (на 7,2–1,2%). Водночас подешевшали макаронні
вироби (на 0,9%), масло (на 0,5%) та сири (на 0,2%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подешевшали на 0,1% внаслідок зниження цін на алкогольні напої на

0,7%.
Одяг і взуття зросли в ціні на 13,6%, зокрема взуття подорожчало на 15,1%, а одяг – на 11,8%.
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% було спричинене подорожчанням стоматологічних послуг
(на 2,3%) та фармацевтичної продукції (на 0,9%).
У сфері транспорту ціни зросли на 3,4% насамперед у результаті подорожчання палива та мастил (на 5,8%),
проїзду в залізничному пасажирському транспорті (на 5,5%).
Серед товарів та послуг сфери відпочинку і культури, де ціни зросли на 0,6%, найбільше подорожчали
туристичні послуги (на 6,5%), а також газети, книжки та канцелярські товари (на 2,8%).
Ціни у сфері ресторанів та готелів зросли на 1,0% внаслідок підвищення вартості послуг готелів, пансіонатів
(на 2,4% у кожній групі) та кафе (на 1,5%).
Насамперед подорожчання послуг перукарень та закладів по особистому догляду (на 2,4%) та страхування
особистого транспорту (на 1,8%) вплинуло на зростання цін на різні товари та послуги в цілому на 0,5%.
14.04.2021
Оплата населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2021 року
У лютому 2021 року населенням Запорізької області сплачено за житлово-комунальні послуги
1153,6 млн.грн, або 95,5% нарахованих за цей період сум.
На кінець лютого 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води
становила 1841,6 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 529,8 млн.грн, за управління
багатоквартирним будинком – 399,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
346,4 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 64,0 млн.грн.
У лютому 2021 року з населенням було укладено 145 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 1679,6 тис.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів,
становила 790,5 тис.грн.
02.04.2021
Виробництво будівельної продукції в січні–лютому 2021 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в
січні–лютому 2021 року становив 285,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2020 року
дорівнював 85,9%.
Нове будівництво становило 16,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоcнащення – 36,9%, ремонт (капітальний та поточний) – 46,9%.
01.04.2021
Заробітна плата в лютому 2021 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах Запорізької області з кількістю
працюючих 10 осіб та більше, у лютому 2021 року становила 332,5 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в лютому 2021 року становив
12422 грн (4 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м. Київ) та на
25,4% більше мінімального (Кіровоградська область).
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2020 році
У 2020 році оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств гуртової торгівлі Запорізької області у фактичних
цінах становив 47905,7 млн.грн.
У структурі оптового товарообороту на продаж непродовольчих товарів припадало 83,2%, на продаж
продовольчих – 16,8%.
Порівняно з попереднім роком частка оптового продажу товарів вітчизняного виробництва збільшилась на
3,3 в.п. і становила 50,3%, або 24109,8 млн.грн.
На 1 січня 2021 року на підприємствах області зберігалось непродовольчих товарів на суму 7369,5 млн.грн,
продовольчих – на 1341,2 млн.грн.

