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29.09.2021
Робоча сила Запорізької області в І півріччі 2021 року
За результатами обстеження робочої сили області кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше
в І півріччі 2021 року становила 702,2 тис. осіб, а безробітних віком 15 років і старше – 86,7 тис. осіб.
У І півріччі 2021 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,3%, рівень безробіття
серед робочої сили віком 15 років і старше – 11,0%.
Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2021 року
У Запорізькій області в січні–серпні 2021 року підприємствами транспорту перевезено 13,0 млн.т вантажів,
що на 14,4% більше обсягу січня–серпня 2020 року. Вантажообіг становив 7290,7 млн.ткм і збільшився на 13,5%.
Залізничним транспортом відправлено 8424,3 тис.т вантажів (на 2,2% менше обсягу січня–серпня
2020 року). Зменшилося відправлення будівельних матеріалів на 25,5%, нафти і нафтопродуктів – на 43,6%,
брухту чорних металів – на 46,0%. У той же час збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 5,7 раза, добрив –
на 41,3%, зерна і продуктів перемолу – на 29,7%, чорних металів – на 5,0%, коксу – на 4,3%, руди залізної і
марганцевої – на 1,7%. Вантажообіг збільшився на 12,7% та становив 6541,9 млн.ткм.
Автомобільним транспортом перевезено 4446,4 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–серпнем 2020 року
в 1,8 раза більше) та виконано вантажообіг в обсязі 735,5 млн.ткм (на 24,4% більше).
Протягом січня–серпня 2021 року послугами пасажирського транспорту скористалися 48,0 млн. пасажирів
(97,3% обсягу січня–серпня 2020 року) та виконано пасажирообіг в обсязі 898,9 млн.пас.км (105,0%).
Послугами автомобільного транспорту скористалися 31,5 млн. пасажирів, що становило 92,9% показника
січня–серпня 2020 року.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–серпні 2021 року порівняно з січнем–
серпнем 2020 року збільшився на 4,4% і становив 13,5 млн. пасажирів.
28.09.2021
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у серпні 2021 року
У Запорізькій області в серпні 2021 року суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 292 од, було продано
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 686,6 млн.грн, з якої 309,0 млн.грн (45,0%) становив загальний
товарооборот від продажу бензину моторного, 196,9 млн.грн (28,7%) – газойлів (палива дизельного),
172,8 млн.грн (25,2%) – пропану і бутану скраплених та 7,9 млн.грн (1,1%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 53,4%,
марки А-92 – 44,2%.
24.09.2021
Реалізація продукції сільського господарства в січні–серпні 2021 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої
сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2021 року становив 11189,2 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва –
10230,4 млн.грн, тваринництва – 958,8 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–серпень 2021 року
порівняно із січнем–серпнем 2020 року зросли на насіння культур олійних та яйця (в 1,9 раза по кожному з цих
видів продукції), на культури зернові та зернобобові (на 34,5%), на молоко (на 13,3%), на тварин
сільськогосподарських живих (на 10,8%), знизились на культури плодові та ягідні (на 5,4%), на культури овочеві
(на 4,7%).
Промислове виробництво в січні–серпні 2021 року
У січні–серпні 2021 року обсяг промислового виробництва в Запорізькій області збільшився в порівнянні
з січнем–серпнем 2020 року на 6,7%, що сталося в результаті зростання виробництва на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 10,9%, переробної промисловості – на 5,4%
та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 4,2%.
До Дня туризму
У 2020 році туристичну діяльність у Запорізькій області здійснювали 147 суб’єктів, якими було надано
туристичні послуги 33,2 тис. осіб, серед яких 0,1% – іноземні громадяни.
Основним напрямком діяльності туристичних організацій залишається організація дозвілля та відпочинку
населення. У 2020 році 96,5% туристів скористалися послугами цих організацій саме з такою метою. Друге місце
за метою відвідування посідало лікування (2,1%).
До Дня машинобудівника
Машинобудування є одним із провідних видів діяльності в промисловості Запорізької області.
У січні–липні 2021 року машинобудівними підприємствами було реалізовано продукції

на

суму

15689,7 млн.грн. Індекс промислової продукції машинобудування за січень–липень 2021 року порівняно з
аналогічним періодом попереднього року становив 116,3%.
За I півріччя 2021 року машинобудівним комплексом було освоєно 1026,3 млн.грн капітальних інвестицій, що
становить 26,7% їх загального обсягу по промисловості області.
На підприємствах машинобудування в січні–липні 2021 року було зайнято 32,9 тис. осіб. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника в січні–липні 2021 року становила 13877 грн, що на 28,4% більше
відповідного періоду попереднього року та на 18,7% менше її рівня по промисловості.
23.09.2021
Роздрібна торгівля в січні–серпні 2021 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021 року населенню реалізовано
товарів на 39,8 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–серпня 2020 року
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 112,6%.
22.09.2021
Чисельність населення Запорізької області на 1 серпня 2021 року
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2021 року становила 1652891 особу.
Упродовж січня–липня 2021 року чисельність населення зменшилася на 13624 особи. Порівняно з
січнем–липнем попереднього року обсяг природного скорочення збільшився на 3134 особи та становив 12912 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
30 живонароджених.
21.09.2021
Рослинництво в січні–серпні 2021 року
За січень–серпень 2021 року в Запорізькій області індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним
періодом 2020 року становив 116,5%, у т.ч. на підприємствах – 116,0%, у господарствах населення – 117,6%.
Станом на 1 вересня 2021 року культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі
973,9 тис.га, що на 3,3% більше, ніж на початок вересня 2020 року. Зібрана площа культур зернових та
зернобобових склала 95,8% площі посівів (торік – 95,7%). Виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі)
становило 3561,1 тис.т, що на 26,3% більше, ніж було одержано на початок вересня 2020 року. У середньому
з 1 га обмолоченої площі одержано по 36,6 ц зерна (на 6,7 ц більше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 вересня 2021 року одержано плодоягідної продукції 39,4 тис.т (на 45,0%
більше, ніж на відповідну дату 2020 року), овочів відкритого ґрунту – 101,6 тис.т (на 4,4% більше).
Тваринництво в січні–серпні 2021 року
У січні–серпні 2021 року в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–
серпнем 2020 року становив 85,5%, у т.ч. на підприємствах – 74,7%, у господарствах населення – 92,1%.
У січні–серпні 2021 року реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 36,0 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 130,2 тис.т, яєць – 276,5 млн.шт. Порівняно
з січнем–серпнем 2020 року загальні обсяги виробництва яєць зменшились на 31,5%, молока та м’яса – на 9,4% і
4,3% відповідно.
Станом на 1 вересня 2021 року в усіх категоріях господарств нараховувалося 66,6 тис. голів овець та кіз
(на 2,9% менше, ніж на 1 вересня 2020 року), 67,1 тис. голів великої рогатої худоби (на 15,6% менше) (у т.ч. корів
– 35,7 тис. голів (на 14,2% менше)), свиней – 153,1 тис. голів (на 14,3% менше), птиці – 3449,9 тис. голів
(на 26,8% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 77,2% (на 1 вересня 2020 року – 79,1%)
загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 84,9% (86,3%)), птиці – 72,3% (54,9%), овець та кіз –
59,2% (65,5%) і свиней – 40,0% (35,6%).
17.09.2021
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі
в січні–червні 2021 року
У січні–червні 2021 року оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств гуртової торгівлі Запорізької області у
фактичних цінах становив 26538,2 млн.грн.
У структурі оптового товарообороту на продаж непродовольчих товарів припадало 84,5%, на продаж
продовольчих – 15,5%.
Порівняно з січнем–червнем 2020 року частка оптового продажу товарів вітчизняного виробництва
збільшилась на 0,8 в.п. і становила 48,0%, або 12736,4 млн.грн.
На 1 липня 2021 року на підприємствах області зберігалось непродовольчих товарів на суму 6655,4 млн.грн,
продовольчих – на 1364,7 млн.грн.

15.09.2021
Індекси споживчих цін у серпні 2021 року
Ціни на споживчому ринку Запорізької області в серпні 2021 року порівняно з липнем 2021 року знизились
на 0,6% (в Україні – на 0,2%), з початку року зросли на 5,9% (в Україні – на 6,2%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в серпні 2021 року порівняно з липнем 2021 року подешевшали
на 1,4%. Найбільше знизились ціни на овочі (на 21,5%). На 4,3–0,9% подешевшали олія соняшникова, фрукти,
риба та продукти з риби, кисломолочна продукція та продукти переробки зернових. Водночас зросли ціни на яйця
(на 10,3%), цукор (на 3,9%), м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, масло та безалкогольні напої (на 0,8–0,5%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби
(на 0,9%) та алкогольні напої (на 0,3%).
Вартість одягу і взуття знизилась на 4,1%, зокрема взуття подешевшало на 8,0%, а одяг – на 0,2%.
Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулось в
основному за рахунок зростання вартості природного газу (на 1,9%).
Ціни на транспорт в цілому зросли на 0,6% насамперед внаслідок подорожчання палива та мастил (на 2,3%)
та вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті (на 1,6%).
Серед товарів та послуг у сфері відпочинку і культури, які подешевшали на 0,3%, найпомітніше знизились
ціни на обладнання для обробки інформації (на 3,8%) та туристичні послуги (на 1,2%).
У результаті подорожчання вартості харчування поза домом (на 1,5%) ціни у сфері ресторанів та готелів
зросли на 1,2%.
14.09.2021
Оплата населенням Запорізької області житлово-комунальних послуг у липні 2021 року
У липні 2021 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 552,0 млн.грн, або 111,0%
нарахованих за цей період сум.
На кінець липня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води
становила 1394,5 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 543,9 млн.грн, за управління
багатоквартирним будинком – 407,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
373,2 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 69,2 млн.грн.
У липні 2021 року з населенням було укладено 198 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 2108,0 тис.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів,
становила 987,4 тис.грн.
09.09.2021
Обсяг реалізованих послуг у IІ кварталі 2021 року
У ІІ кварталі 2021 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Запорізької
області, становив 3316,4 млн.грн.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали
послуги з транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 28,6%, професійної, наукової
та технічної діяльності – 21,8%, операцій з нерухомим майном – 15,0%.
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,4% загального обсягу.
03.09.2021
До Дня підприємця України
У Запорізькій області за попередніми підсумками 2020 року діяло 15,4 тис. підприємств, що у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення склало 92 одиниці. На малі підприємства припадала найбільша частка (95,6%)
підприємств, на великі – найменша (0,1%).
Підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 302,2 млрд.грн, що становило 3,1%
загальнодержавного обсягу. Найбільше продукції (товарів, послуг) реалізовано великими підприємствами
(148,1 млрд.грн, або 49,0% від загального обсягу). Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими
підприємствами склав 66,9 млрд.грн.
На підприємствах області було зайнято 266,9 тис. працівників, при цьому на великих – 26,6% загальної
кількості працівників (70,9 тис. осіб), на малих – 25,7% (68,6 тис. осіб).
Фінансовий результат до оподаткування підприємств області у 2020 році склав 1753,9 млн.грн прибутку.
02.09.2021
Виробництво будівельної продукції в січні–липні 2021 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в
січні–липні 2021 року становив 1361,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2020 року
дорівнював 84,5%.
Нове будівництво становило 17,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоcнащення – 33,9%, ремонт (капітальний та поточний) – 48,2%.

01.09.2021
Заробітна плата по Запорізькій області в липні 2021 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, у липні 2021 року становила 331,4 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в липні 2021 року становив
14107 грн, що на 1,5% більше, ніж у червні 2021 року та на 18,6% – ніж у липні 2020 року.

