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Житлове будівництво Запорізької області в січні–червні 2018 року 
У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 33,1 тис.м2 загальної площі житлових будівель 

(нове будівництво), що в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 9,8 тис.м2, або на 22,9% менше. 

Переважну частину (64,2%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 
35,8% – у будинках із двома та більше квартирами. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становила 25,8 тис.м2, або 78,0% 
загального обсягу, а в сільській місцевості – 7,3 тис.м2 (22,0%). 

Крім того, у січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва 

загальною площею 4,2 тис.м2, що на 30,8% більше відповідного періоду попереднього року. 
 

28.08.2018 
До дня підприємця України 

Підприємництво – господарська діяльність підприємця, особливий тип господарювання, основу якого 
становить новаторський підхід до організації та ведення бізнесу, безперервний пошук ефективних способів 

використання можливостей, ініціативність і прагнення до нових перспектив розвитку власної справи, зважений 

підхід до ризику. 
Органами державної статистики проводиться статистичне спостереження «Структурні зміни в економіці 

України та її регіонів», метою якого є отримання інформації про основні структурні показники суб’єктів 
господарювання. 

За підсумками структурного обстеження у 2017р. (без урахування банків, бюджетних установ та зміни 

основного виду економічної діяльності), переважна кількість підприємств - суб’єктів господарської діяльності 
належала малим – 95,9%, або 13975 одиниць, з них мікропідприємствам – 83,7%, або 12201 одиниця. Незначні 

частки – середнім (4,0%, або 578 одиниць) та великим (0,1%, або 23 одиниці). Загальна кількість підприємств, які 
здійснювали господарську діяльність, збільшилась порівняно з 2016р. на 8,2%. 

На 10 тис. осіб наявного населення припадало 81 мале підприємство (з них 70 – мікропідприємства) та 3 
середніх. По великих підприємствах цей показник був менше одиниці. 

Серед зайнятих працівників області з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, 

засновників підприємства та членів їхніх сімей) найбільша частка була задіяна на середніх підприємствах – 40,3%, 
дещо менша – на великих – 33,4% та на малих – 26,3% (з них на мікропідприємствах – 12,0%). 

У 2017р. найбільше найманих робітників (з урахуванням штатних працівників, зовнішніх сумісників та 
працюючих за договорами) було на середніх підприємствах (104,3 тис. осіб, або 41,1% загальної кількості 

найманих працівників). На великих підприємствах цей показник склав 34,1%, або 86,6 тис. осіб, на малих 

підприємствах – 24,8%, або 62,8 тис. осіб (з них на мікропідприємствах – 10,2%, або 26,0 тис. осіб). 
Найбільша частка найманих працівників великих та середніх підприємств (94,5% та 50,4% загальної 

кількості найманих працівників) працювала в промисловості, малих підприємств (21,5% та 21,4%) –                                
в промисловості та в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів відповідно. 

Найсуттєвіший внесок в обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) забезпечували великі підприємства – 

158513,3 млн.грн, або 56,5% загальної суми по області. Значно меншим цей показник був на середніх 
підприємствах – 71158,0 млн.грн, або 25,4%, та на малих – 50844,1 млн.грн, або 18,1% (з них на 

мікропідприємствах – 18802,4 млн.грн, або 6,7%). Серед великих та середніх підприємств найбільш активно 
реалізовували продукцію, товари та послуги підприємства промисловості (88,9% та 46,0% відповідно), серед 

малих (у т.ч. мікропідприємств) – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів (46,3% та 50,3% відповідно). 

 

Діяльність підприємств сфери послуг Запорізької області в ІІ кварталі 2018 року 
У II кварталі 2018р. підприємствами та організаціями області, для яких надання нефінансових послуг було 

основним видом діяльності, реалізовано послуг (у ринкових цінах) на суму 3883,4 млн.грн. 
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали 

послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 31,7% загального обсягу 

послуг, з професійної, наукової та технічної діяльності – 16,5%, з інформації та телекомунікації – 16,3%. 
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 30,6% загального обсягу реалізованих послуг. 

 
Капітальні інвестиції в Запорізькій області в січні–червні 2018 року  

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 
5978,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 7,5% менше обсягу капітальних інвестицій 2017р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких освоєно 81,5% загального обсягу. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів 
банків та інших позик становила 8,2%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 8,5% капітальних 

інвестицій. 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (97,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у 



машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 35,0%.                     

У нематеріальні активи вкладено 2,7% загального обсягу капітальних інвестицій. 
На капітальний ремонт активів спрямовано 781,7 млн.грн капітальних інвестицій (13,1% загального обсягу). 

Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (62,6%) освоєно підприємствами 

промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 72,4%, добувної промисловості 
та розроблення кар’єрів – 12,8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –13,8%. 

Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 987,6 млн.грн капітальних інвестицій, 
або 16,5% загального обсягу. 

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами у І півріччі 2018 року 
У І півріччі 2018р. експорт товарів становив 1773,2 млн.дол. США, імпорт – 802,9 млн.дол. Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами становило 970,3 млн.дол. У порівнянні із І півріччям 2017р. обсяги експортних 
поставок збільшились на 24,2%, імпортних – на 38,1%. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 144 країн світу. 
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них – 63,6%, механічні та 

електричні машини – 14,8%, продукти рослинного походження – 5,4%, жири та олії тваринного або рослинного 

походження – 4,4%, мінеральні продукти – 3,7%. 
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 456,5 млн.дол., або 25,7% загального обсягу 

експорту та збільшився порівняно із І півріччям 2017р. на 6,9%. 
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 63,0% загального обсягу експорту до цих 

країн, руди, шлак і зола – 7,6%, продукти неорганічної хімії – 4,7%, жири та олії тваринного або рослинного 

походження – 4,3%, зернові культури – 3,3%. 
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Греції, 

Німеччини, Чехії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, 
Китаю, Індії, США, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю. 

Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти – 42,1%, механічні та електричні машини – 
18,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 14,5%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості – 5,5%, продукти рослинного походження – 3,9%. 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 243,2 млн.дол., або 30,3% загального обсягу та 
збільшився проти І півріччя 2017р. на 17,4%. 

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 31,3%, палива мінеральні, 
нафта і продукти її перегонки – 10,2%, сіль, сірка, землі та каміння – 7,6%, засоби наземного транспорту, крім 

залізничного – 7,1%, електричні машини – 5,1%, різноманітна хімічна продукція – 4,2% загального обсягу імпорту 

із цих країн. 
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Франції, 

Польщі, Бельгії, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської 
Федерації, Китаю, Туреччини, США, Білорусі. 

У І півріччі 2018р. експорт послуг становив 78,7 млн.дол., імпорт – 20,7 млн.дол. Порівняно із І півріччям 

2017р. експорт зменшився на 13,7%, імпорт – на 28,8%. Позитивне сальдо становило 58,0 млн.дол. (у І півріччі 
2017р. також позитивне – 62,0 млн.дол.) 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 110 країн світу. 
У І півріччі 2018р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного   

обслуговування – 43,7%, ділові – 24,4%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 13,2%, 
транспортні – 6,3%. 

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 22,6 млн.дол., або 28,8% загального обсягу 

експорту та збільшився порівняно з І півріччям 2017р. на 7,3%. 
Найбільші обсяги експорту країнам ЄС складали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні – 23,5% загального обсягу експорту до цих країн, з ремонту та технічного обслуговування – 21,7%, 
ділові – 21,5%, зі страхування – 14,5%. 

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Великою 

Британією, Кіпром та Чехією. Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Китаю, Алжиру, Індії, 
Об’єднаним Арабським Еміратам, Сінгапуру, Перу, Російській Федерації, Білорусі. 

Основу структури імпорту послуг у І півріччі 2018р. складали ділові – 37,5%, транспортні – 34,0%, роялті та 
інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 15,5%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні – 5,9%. 
Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 9,1 млн.дол., або 43,7% загального обсягу та 

зменшився проти І півріччя 2017р. на 1,2%. 

Найвагоміші обсяги імпорту послуг з країн ЄС складали транспортні – 58,7% загального обсягу імпорту з цих 
країн, ділові – 22,0%, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 7,2%, у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 6,3%. 
Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг були одержані зі Словаччини, Данії, Німеччини та Естонії. Серед 

інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Російською Федерацією; Кореєю, Республікою; 

Об’єднаними Арабськими Еміратами; Білоруссю; США; Алжиром та Казахстаном. 
 

 



27.08.2018 

Надання населенню субсидій у липні 2018 року 
Упродовж січня–липня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулось 88,2 тис. домогосподарств, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в                   

4,2 раза менше. 
У січні–липні 2018р. 131,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в 2,1 раза менше. 
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в липні 2018р. склала 103,1 тис. (14,5% загальної кількості 

домогосподарств області). 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, у січні–липні 2018р. становила 33590,6 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 
одне домогосподарство в липні 2018р. склав 104,3 грн, що на 33,7% менше, ніж у липні 2017р. 

У січні–липні 2018р. 26,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. на 2,5% 

більше. 

Сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива в січні–липні 2018р. становила 78319,6 тис.грн . 

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива на одне домогосподарство в липні 2018р. становив 2714,3 грн, що на 2,4% менше, ніж у липні 2017р. 

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області в липні 2018 року 
У липні 2018р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) 

через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 298 одиниць, у тому числі 12 одиниць, на яких 
здійснювався продаж газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану), було продано в роздріб 

світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 522,1 млн.грн, з якої 266,8 млн.грн (51,1%) становив роздрібний 
товарооборот від продажу бензину моторного, 138,8 млн.грн (26,6%) – газойлів (палива дизельного),                       

114,7 млн.грн (22,0%) – пропану та бутану скраплених і 1,8 млн.грн (0,3%) – газу природного скрапленого або в 

газоподібному стані (метану) для автомобілів. 
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 7,1 тис.т, що на 5,3% менше, ніж у липні 2017р., 

газойлів (палива дизельного) – 4,4 тис.т (на 14,0% більше), пропану та бутану скраплених – 4,7 тис.т (на 3,6% 
більше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 65,2% менше). В обсязі 

реалізованого бензину 50,2% припадало на продаж бензину марки А-92 та 48,4% – А-95. 

Крім того, оптовий товарооборот від продажу суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і газу через 
АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) для здійснення ними господарської діяльності 

склав 58,3 млн.грн, з якого 38,2 млн.грн (65,5%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),                   
14,1 млн.грн (24,2%) – бензину моторного, 4,9 млн.грн (8,4%) – пропану та бутану скраплених та 1,1 млн.грн 

(1,9%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. 

У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 1,2 тис.т, бензину моторного – 
0,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т і газу природного скрапленого або в газоподібному стані 

(метану) – 44,9 т. 
 

Тваринництво області в січні–липні 2018 року 
У січні–липні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 94,6%, у т.ч. 

у сільськогосподарських підприємствах – 99,2%, у господарствах населення – 92,2%. 

У січні–липні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 35,9 тис.т. Вироблено 
основних видів тваринницької продукції: молока – 148,7 тис.т, яєць – 405,3 млн.шт. Порівняно з січнем–липнем 

2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса, та яєць зменшились, відповідно, на 7,2%, 4,8% та на 1,8%. 
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) частка свиней становила 56,8%, птиці – 31,2%, великої рогатої худоби – 9,3%. 

У січні–липні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування 
сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–липнем 2017р. зменшився на 4,0%. 

Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 
108,8% (торік – 115,1%). 

Станом на 1 серпня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 105,0 тис. голів великої                   
рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,5 тис. голів, свиней – 244,7 тис. голів, овець та кіз – 77,9 тис. голів, птиці –                           

5868,8 тис. голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 

корів, становили, відповідно, 91,0% та 91,6%, свиней – 98,6%, овець та кіз – 101,7%, птиці – 97,0%. 
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 81,0% загальної кількості великої рогатої худоби 

(торік – 81,7%), у т.ч. корів – 86,5% (87,8%), свиней – 38,1% (40,7%), овець та кіз – 76,0% (84,6%) і птиці – 
53,3% (51,2%). 

 

Рослинництво області в січні–липні 2018 року 
У січні–липні 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 79,1%, у т.ч. 

у сільськогосподарських підприємствах – 79,4%, у господарствах населення – 78,7%. 



Станом на 1 серпня 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі            

898,1 тис.га, що на 2,0% більше, ніж на початок серпня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових 
склала 93,8% площі посівів (торік – 92,5%). Виробництво зерна становило 2098,5 тис.т (у початково 

оприбуткованій масі), що на 23,3% менше, ніж було одержано на початок серпня 2017р. У середньому з 1 га 

обмолоченої площі одержано по 23,4 ц зерна (на 7,7 ц менше, ніж торік). 
Всіма категоріями господарств на 1 серпня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 78,3 тис.т (на 25,7% 

менше ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 44,6 тис.т (в 1,5 раза більше). 
 

Реалізація продукції сільського господарства в січні–липні 2018 року 

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції 
в січні–липні 2018р. склав 6497,0 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 5542,0 млн.грн, тваринництва –                 

955,0 млн.грн. 
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–липень 2018р. у порівнянні з січнем–

липнем 2017р. зросли на яйця – на 67,7%, тварини сільськогосподарські живі – на 21,8%, культури зернові та 
зернобобові – на 11,7%, культури плодові та ягідні – на 9,5%, культури овочеві – на 9,0%, молоко – на 6,2%, 

насіння культур олійних – на 5,8%. Водночас середня ціна реалізації картоплі зменшилась на 11,8%. 

 
Використання та запаси палива в липні 2018 року 

Підприємствами та організаціями області в липні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було 
використано 466,4 тис.т вугілля кам’яного та 38,2 млн.м3 газу природного. Споживання газойлів (палива 

дизельного), бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу 

через мережу АЗС) по області склало 19,2 тис.т, 2,3 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину 
моторного 7,1 тис.т, палива дизельного – 4,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,7 тис.т. 

Порівняно з червнем 2018р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат мазутів паливних – на 
50,5 т, вугілля кам’яного на 23,4%, або на 88,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – на 21,5%, або на               

3,4 тис.т. 
Водночас зменшились обсяги використання пропану та бутану скраплених – на 2,8%, або на                

17,3 т, бензину моторного – на 0,3%, або на 6,6 т, газу природного – на 2,9%, або на 1,2 млн.м³. 

Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 серпня 2018р. у кількості 
160,4 тис.т, мазутів топкових важких – 7,5 тис.т. Запаси газойлів (палива дизельного), бензину моторного та 

пропану і бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 16,3 тис.т, 3,7 тис.т та 0,8 тис.т відповідно. 
Порівняно з 1 липня 2018р. зменшились запаси вугілля кам’яного на 29,9%, або на 68,4 тис.т, пропану та 

бутану скраплених на 12,3%, або на 112,2 т, палива дизельного – на 8,9%, або на 1,6 тис.т. Водночас збільшились 

запаси бензину моторного – на 2,7%, або на 97,2т. 
 

23.08.2018 
Чисельність населення Запорізької області на 1 липня 2018 року 

Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 1714679 

осіб. 
Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зменшилася на 8492 особи. Порівняно з січнем–

червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 334 особи та становив 7940 осіб. 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

44 народжені. 
 

Промислове виробництво у січні–липні 2018 року 

У липні 2018р. обсяги промислового виробництва в області знизились проти попереднього місяця п.р. на 
3,3%, а проти липня 2017р. зросли на 3,4%. У цілому за сім місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 

попереднього року відбулося зростання виробництва на 5,0%.  
Зниження рівня промислового виробництва в липні п.р. порівняно з червнем було обумовлене зменшенням 

обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 0,6% та переробної промисловості –  

на 6,6%. Водночас, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
виробництво зросло на 8,1%. 

Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–липня 2017р. сталося в 
результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 9,6%, 

переробної промисловості – на 4,5% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 
4,6%. 

Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва відбулося в усіх галузях за винятком 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та виробництва гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції. 

 
Виконання будівельних робіт у січні–липні 2018 року 

У січні–липні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1571 млн.грн. Індекс 

будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 102,8%. 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,6% загального обсягу виконаних 

будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,9% та 8,5% відповідно. 



22.08.2018 

Підсумки роботи транспорту в січні–липні 2018 року 
У січні–липні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 10,6 млн.т вантажів, що на 2,2% більше обсягу 

січня–липня 2017р. Вантажооборот становив 5807,0 млн.ткм і збільшився на 10,0%. 

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 3,3% більше обсягу січня–липня 2017р. Збільшилося 
відправлення нафти і нафтопродуктів на 34,6%, чорних металів – на 32,1%, руди залізної і марганцевої – на 4,3%, 

добрив – на 1,3%. У той же час зменшилося відправлення коксу на 64,7%, кам’яного вугілля – на 36,3%, зерна і 
продуктів перемолу – на 27,4%, брухту чорних металів – на 6,9%, будівельних матеріалів – на 2,7%. 

Вантажооборот збільшився на 10,2%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 
2018р. перевезено 2513,5 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–липнем 2017р. на 1,6% менше, та виконано 

вантажооборот в обсязі 495,2 млн.ткм, на 8,7% більше. 
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,2 раза, вантажооборот – у 2,3 раза. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 68,8 млн. пасажирів, або 98,5% обсягу січня–липня 
2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1540,4 млн.пас.км, або 113,9%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 

скористалися 40,2 млн. пасажирів, що склало 109,3% обсягу січня–липня 2017р. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 32,0% і склало 12,0 млн. пасажирів. 

Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,5% менше обсягу січня–липня 2017р., пасажирооборот 
збільшився на 6,2%. 

Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 12,1% більше відповідного періоду попереднього року, 

пасажирооборот збільшився на 12,8%. 
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–липні 2018р. проти січня–липня 2017р. 

зменшився на 15,6% і становив 24,0 млн. пасажирів.  
 

Роздрібна торгівля області в січні–липні 2018 року 
Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. населенню реалізовано 

товарів на 21,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного 
періоду попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 105,8% (в Україні – 106,0%). 

У липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 6,0% 
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 15,4 млрд.грн, що в порівнянних 

цінах на 7,7% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за липень 2018р. 

становив 2,4 млрд.грн і в порівнянних цінах проти липня попереднього року збільшився на 6,8%, а проти 
попереднього місяця – на 6,0%. 

 
17.08.2018 

Індекс сільськогосподарської продукції Запорізької області в січні–липні 2018 року  

У січні–липні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем–липнем 2017р. 
становив 82,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 82,4%, у господарствах населення – 82,5%.  

 
14.08.2018 

Індекси споживчих цін у Запорізькій області в липні 2018 року 
Ціни на споживчому ринку області в липні 2018р. по відношенню до червня 2018р. знизились на 1,0%              

(в Україні – на 0,7%), по відношенню до грудня 2017р. – зросли на 3,6% (в Україні – також на 3,6%). 

Ціни в липні 2018р. по відношенню до червня 2018р. на продукти харчування та безалкогольні напої 
знизились на 2,1%. Найбільше подешевшали овочі, фрукти та яйця (на 12,8%, 8,9% та на 8,3% відповідно). Стали 

дешевшими олія та жири, макаронні вироби, сметана, сир і м’який сир, м’ясо птиці та свинина (на 1,9–0,7%). 
Разом з тим подорожчали крупи гречані, цукор, хліб, харчовий лід і морозиво, риба та продукти з риби                          

(на 1,9–0,5%).  

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,2% у результаті зростання цін на тютюнові вироби 
(на 2,3%). 

Вартість одягу і взуття зменшилась на 2,7%, зокрема, взуття стало дешевшим на 6,7%, а одяг – на 0,3%. 
Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зафіксовано подорожчання на 0,1%, 

в основному, за рахунок підвищення тарифів на каналізацію, водопостачання та послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій (на 2,0%, 0,9%  та на 0,7% відповідно). 

Серед предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, вартість яких 

зменшилась на 0,3%, найбільше подешевшали інструменти й обладнання для дому та саду, а також товари та 
послуги для щоденної підтримки будинку (на 0,9% та на 0,8% відповідно). 

Зниженню цін у сфері охорони здоров’я на 0,3% сприяло подешевлення фармацевтичної продукції                   
(на 0,5%). 

Зменшення вартості запасних частин й аксесуарів та транспортних засобів (на 3,0% та на 2,4% відповідно) 

стало основною причиною подешевлення у сфері транспорту на 0,6%. Одночасно зросла вартість перевезень 
автодорожнім та авіаційним пасажирським транспортом (на 0,7% та на 0,2% відповідно).  

Подешевлення у сфері зв’язку на 0,3% відбулось у результаті зниження цін на мобільні телефони та 



зменшення абонентної плати за користування мобільним зв’язком (на 1,1% та на 0,2% відповідно ). 

Товари та послуги відпочинку і культури, а також послуги у сфері освіти не зазнали цінових змін. 
Послуги ресторанів та готелів подешевшали на 0,4% у результаті зменшення вартості харчування поза 

домом (на 0,9%). 

 
10.08.2018 

Особисті підсобні господарства населення у 2018 році 
З метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств у листопаді 2017р. 

проведене опитування домогосподарств, які в поточному році приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх 

життя. Дані вибіркового обстеження розповсюджені на генеральну сукупність – усе населення Запорізької області. 
Значний вплив на рівень життя домогосподарств має наявність особистого підсобного господарства.                

В своєму користуванні земельні ділянки мають 45,6% домогосподарств області, а 20,0% домогосподарств 
утримують худобу, птицю, бджіл. 

Середня площа землі, яку використовує одне домогосподарство, в п.р. склала 328,3 сотки. 
Більшу частину земельних ділянок, які знаходяться в користуванні (79,5%), домогосподарства здають в 

оренду, при цьому частка земельних ділянок, яка використовується для вирощування продукції для власних 

потреб і на продаж складає 20,2%. 
 

09.08.2018 
Житлові умови та ступінь задоволення ними домогосподарств 

З метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств у листопаді 2017р. 

проведене опитування домогосподарств, які в поточному році приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх 
життя. Дані вибіркового обстеження розповсюджені на генеральну сукупність – усе населення Запорізької області. 

Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств є забезпеченість житлом і рівень його 
благоустрою. Переважна більшість опитаних домогосподарств (98,7%) проживає в окремому житлі (окремій 

квартирі або індивідуальному будинку). Разом з тим, 0,7% домогосподарств все ще мешкають у гуртожитках, а 
0,6% – у комунальних квартирах. 

Частка домогосподарств, що проживають у власному житлі (без урахування тих, які мешкають у 

гуртожитках), зменшилась порівняно з 2016р. на 0,1 в.п. і склала 95,7%, 3,6% домогосподарств наймають його у 
фізичних осіб, а 0,1% – проживають у державному житлі, що менше, ніж у 2016р. на 0,8 в.п. 

Більша частка домогосподарств мешкає в трьох кімнатах – 43,3%, в двох кімнатах – 27,6%, в 
однокімнатному житлі – 14,9%, в чотирьох та більше кімнатах – 14,2% домогосподарств. 

Частка домогосподарств, що проживає в житлі, збудованому в 70-х рр. складає 26,3%, в 80-х рр. – 22,8%, в 

60-х рр. – 17,6%, в 1991–2000рр. – 14,0%, в 50-х рр. – 12,0%, в 40-х рр. і раніше – 6,2%, в 2001р. та пізніше – 
1,1%. 

Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 
48,8% населення області нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу), що менше, ніж у середньому по Україні 

на 4,9 в.п. Зокрема, житлова площа 30,4% опитаних домогосподарств становить від 13,66 м2 до 20,0 м2 на одну 

особу, 30,1% – від 9,01 м2 до 13,65 м2, 18,9% – понад 25,01 м2, 8,5% – від 20,01 м2 до 25,0 м2, 5,0% – від 7,5 м2 до 
9,0 м2,  а 7,1% – менше 7,5 м2. 

У житлі, обладнаному центральним опаленням проживають 52,3%, а індивідуальною системою опалення – 
32,6% домогосподарств. Централізованим газопостачанням користуються 77,8% домогосподарств, 15,7% – 

балонним газом. Газову колонку в своєму житлі мають 6,2%, гаряче водопостачання – 38,5% домогосподарств. 
Водопроводом та каналізацією обладнано житло відповідно 86,8% та 84,4% домогосподарств, ванну або душ 

мають 81,7% домогосподарств. Домашній телефон мають 15,1% домогосподарств. 

За підсумками опитування більша частина домогосподарств (51,6%) задоволені або дуже задоволені своїми 
житловими умовами, не дуже задоволені ними – 32,6% домогосподарств, 15,8% – незадоволені та дуже 

незадоволені. 
 

08.08.2018 

Витрати і ресурси домогосподарств у 2017 році 
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств чисельність домогосподарств області 

становила в 2017р. 715,1 тис. (у 2016р. – 719,2 тис.), що склало 4,8% домогосподарств України. 
Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства області в 2017р. склали 7279,89 грн, що на 

32,6% більше, ніж у 2016р. 
Середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогосподарства в 2017р. склали 7443,39 грн 

(збільшились на 31,9% порівняно з 2016р.). У середньому на одного члена домогосподарства сукупні ресурси 

становили 3684,85 грн в перерахунку на одну умовну особу. 
Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств (56,7%) складали доходи від зайнятості, частка яких 

порівняно з 2016р. збільшилась на 2,6 в.п. Зростання відбулось за рахунок збільшення частки оплати праці 
(53,5%) – на 6,3 в.п. 

Пенсії, стипендії та соціальні допомоги пересічного домогосподарства (включаючи готівкові та безготівкові 

пільги та субсидії) складали 28,4% сукупних ресурсів, що на 0,1 в.п. менше, ніж у 2016р. Збільшились на 0,3 в.п. 
доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель і склали 5,8%.  

Частка допомоги від родичів та інших осіб (грошова допомога та грошова оцінка допомоги продовольчими 



товарами) склала 3,6%, у 2016р. – 5,6%. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області в 2017р. збільшились порівняно з 2016р. 
на 34,3% і склали 7040,39 грн. 

У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 3485,34 грн на 

місяць. 
Найбільш вагомою статтею (41,6% усіх сукупних витрат домогосподарств) продовжували залишатися 

витрати на харчування (включаючи харчування поза домом). Це на 4,6 в.п. менше, ніж у 2016р., та на 8,0 в.п. – 
ніж в Україні. 

Сукупні витрати на харчування в середньому на одну умовну особу становили 47,69 грн на добу проти                 

39,47 грн у 2016р. 
Із сукупних витрат на харчування найбільше домогосподарства витрачали на купівлю м'яса та 

м'ясопродуктів – 22,1% сукупних витрат на харчування, хліба і хлібопродуктів – 13,8%, молока, сиру та яєць – 
12,9%, овочів (включаючи картоплю) – 12,8%. 

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства 
направляли 41,9% сукупних витрат, що на 0,9 в.п. більше, ніж у 2016р. На утримання житла (включаючи 

поточний ремонт), воду, електроенергію, газ, інші види палива пересічне домогосподарство витрачало 15,8%, на 

одяг та взуття – 5,3%, на охорону здоров'я – 4,7%, на транспорт – 3,7%, на інші напрями споживання (ресторани і 
готелі (без урахування харчування поза домом), освіту, на придбання предметів домашнього вжитку, побутової 

техніки та поточне утримання житла, зв'язок, на різні товари і послуги та на відпочинок і культуру) – від 1,0% до 
3,1% сукупних витрат. 

 

До дня будівельника 
У будівельній галузі України за обсягами виконаних будівельних робіт у I півріччі  2018 року Запорізька 

область посіла 9 місце. Підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1331 млн.грн. Індекс 
будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017 року становив 109,0%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 68,7% загального обсягу виконаних 
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,1% та 8,2% відповідно. 

На підприємствах будівництва з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–травні 2018 року було зайнято 

3,9 тис. осіб (1,1% працюючих Запорізької області), що на 1,7% менше, ніж у відповідному періоді попереднього 
року. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 5 місяців 2018 року становила 5461 грн, що 
на 32,5% менше середнього рівня по економіці області, але на 27,2% більше відповідного періоду попереднього 

року. 

Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств будівництва за І квартал 2018 року показав, що 60,0% 
підприємств були прибутковими і одержали 12,2 млн.грн прибутку, що на 32,4% більше, ніж за І квартал                 

2017 року. Збитково спрацювало 40,0% підприємств, ними отримано збитків на суму 5,8 млн.грн, що в 3,1 рази 
більше аналогічного періоду 2017 року. Сальдовий фінансовій результат за І квартал 2018 року становив                  

6,4 млн.грн прибутку. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств будівництва склав 2,1%, що на                         

2,8 в.п. менше відповідного періоду попереднього року. 
 

07.08.2018 
Демографічні характеристики домогосподарств Запорізької області в 2018 році 

З метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств у листопаді 2017р. проведено 
опитування домогосподарств, які в поточному році приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя. Дані 

вибіркового обстеження розповсюджені на генеральну сукупність – усе населення Запорізької області. 

Чисельність домогосподарств області становить 709,6 тис., що складає 4,8% домогосподарств України. З них 
76,8% мешкають у міських поселеннях. 

Середній розмір домогосподарства становить 2,45 особи (в Україні – 2,58 особи). Найбільш поширені 
домогосподарства, що складаються з двох осіб (36,0%), 27,9% мають у своєму складі трьох осіб, 20,6% – одинаки. 

Найменше домогосподарств, що складаються з чотирьох та більше осіб (15,5%). 

Дітей до 18 років у своєму складі мають 35,5% домогосподарств, що менше, ніж у середньому по Україні на 
2,3 в.п. Частка домогосподарств, які мають одну дитину склала 80,9%, що на 0,3 в.п. більше, ніж у 2017р. Двох дітей 

мають 18,1% домогосподарств, а трьох та більше дітей – 1,0%. 
Більшість сімей (35,1%) мають дітей у віці 7–13 років. Дітей до 3 років мають 29,2% домогосподарств, у віці 

3–6 років – 26,5%, 14–15 років – 13,2%. Найменша частка (12,6%) домогосподарств з дітьми 16–17 років, що 
більше, ніж у середньому по Україні на 2,5 в.п. 

Більшість домогосподарств з дітьми (61,6%) мають у своєму складі дві дорослі особи, 31,1% – три та більше, 

7,3% – одну дорослу особу. 
Переважна частина домогосподарств з дітьми, які утримуються однією дорослою особою, виховують одну 

дитину (94,1%), дві дитини та більше – 5,9%. 
Зменшилась кількість неповних сімей. Порівняно з 2017р. кількість домогосподарств з дітьми, які не мають 

одного чи обох батьків, зменшилась з 49,3 тис. до 44,2 тис. та склала 17,5% до загальної кількості 

домогосподарств з дітьми, що менше, ніж у середньому по Україні на 3,0 в.п. Більшість цих домогосподарств 
налічує в своєму складі одну дитину (96,2%), 2,1% – три та більше і 1,7% неповних сімей виховують двох дітей. 

Найбільша частка домогосподарств області, в яких діти не мають одного чи обох батьків, мають у своєму складі 



три та більше дорослих особи (44,0%), одну дорослу особу – 37,5%, дві дорослі особи – 18,5%. 

Кількість домогосподарств області без дітей становить 457,6 тис., з них 145,6 тис. – одинаки. Майже дві 
третини одинаків – особи непрацездатного віку (60,5%). 

Переважна частина домогосподарств (68,3%) мають у своєму складі працюючих осіб. Коефіцієнт економічного 

навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарств до 
кількості працюючих) становить 2,35 раза (в середньому по Україні – 2,50 раза, в 2017р. – 2,48 раза). 

 
06.08.2018 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в червні 2018 року 

Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в червні 2018р., включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, становила 245,8 млн.грн, або 116,9% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів) 

нарахованих за цей період сум. За електроенергію населенням області сплачено 123,3 млн.грн. 
Заборгованість населення на кінець червня 2018р. становила: постачання природного газу – 848,9 млн.грн, 

централізоване опалення та постачання гарячої води – 710,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій – 238,9 млн.грн, постачання електричної енергії – 222,2 млн.грн, централізоване 

постачання холодної води та водовідведення – 146,9 млн.грн, вивезення побутових відходів – 32,1 млн.грн. 

З початку року з населенням було укладено 39 договорів щодо погашення реструктуризованої 
заборгованості на загальну суму 77,8 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів 

становила 201,0 тис.грн. 
 

03.08.2018 

Заробітна плата та стан її виплати в червні 2018 року 
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 

та більше, в червні 2018р. становила 369,5 тис. осіб. 
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в червні п.р. становив 8923 грн              

(5 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 21,6% 
більше мінімального (Чернігівська область). 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2018р. становила 274,4 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 250,0 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 8,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

31054 грн кожен. 


