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Діяльність суб’єктів господарювання 
Надзвичайно важливу роль в економіці відіграють суб’єкти господарювання – учасники господарських 

відносин, які здійснюють свою діяльність на базі відокремленої майнової основи, у межах якої несуть 

відповідальність за своїми зобов’язаннями. До суб’єктів господарювання належать підприємства-юридичні особи та 
фізичні особи-підприємці. 

У 2017р. у Запорізькій області діяло 77,6 тис. суб’єктів господарювання (без урахування банків та бюджетних 
установ), з яких 81,2% склали фізичні особи-підприємці, 18,8% – підприємства. У порівнянні з попереднім               

роком кількість суб’єктів господарювання зменшилась на 10,9% за рахунок скорочення кількості фізичних         

осіб-підприємців на 14,4%. Натомість кількість підприємств збільшилась на 8,2%. 
Найбільша частка суб’єктів господарювання припадала на оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 49,2%. Також значна кількість суб’єктів господарювання була у 
промисловості – 7,0% і сфері інформації та телекомунікації – 6,6%. 

У суб’єктів господарювання у 2017р. було зайнято 360,8 тис. осіб, з яких 72,1% працювали на 
підприємствах, 27,9% – у фізичних осіб-підприємців. У порівнянні з попереднім роком кількість зайнятих 

працівників скоротилась на 1,1%, зокрема за рахунок фізичних осіб-підприємців – на 4,8%. Найбільша зайнятість 

серед працівників спостерігалась у промисловості і в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 43,3% та 24,0% відповідно. 

Суб’єктами господарювання області реалізовано продукції (товарів, послуг) на 304,4 млрд.грн, з яких             
92,4% – підприємствами, 7,6% – фізичними особами-підприємцями. У порівнянні з попереднім роком обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) зріс на 28,2%, у тому числі у підприємств – на 29,2%, фізичних            

осіб-підприємців – на 16,7%. Найбільший обсяг реалізованої продукції був у промисловості – 186,4 млрд.грн,               
з яких 98,9% припадало на підприємства, 1,1% – на фізичних осіб-підприємців. 

 
26.10.2018 

Надання населенню субсидій у вересні 2018 року 
Упродовж січня–вересня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату                     

житлово-комунальних послуг звернулось 108,7 тис. домогосподарств, що в порівнянні з відповідним періодом 

2017р. в 3,9 раза менше.  
У січні–вересні 2018р. 165,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в 2,5 раза менше. 
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в вересні 2018р. склала 130,5 тис.од (18,4% загальної 

кількості домогосподарств області). 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, у січні–вересні 2018р. становила 37532,1 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 
одне домогосподарство в вересні 2018р. склав 111,9 грн, що в 1,7 раза менше, ніж у вересні 2017р. 

У січні–вересні 2018р. 26,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. 
на 9,7% менше. 

Сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива в січні–вересні 2018р. становила 79846,0 тис.грн. 

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива на одне домогосподарство в вересні 2018р. становив 2945,1 грн, що на 6,9% більше, ніж у вересні 2017р. 

 

Рослинництво області в січні–вересні 2018 року 
У січні–вересні 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 79,2%,           

у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 76,3%, у господарствах населення – 83,3%. 

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

937,8 тис.га, що на 1,0% більше, ніж на початок жовтня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових 

склала 97,9% площі посівів (торік – 97,6%). Виробництво зерна становило 2182,5 тис.т (у початково 

оприбуткованій масі), що на 24,4% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2017р. У середньому з 1 га 

обмолоченої площі одержано по 23,3 ц зерна (на 7,8 ц менше, ніж торік). 

Всіма категоріями господарств на 1 жовтня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 162,3 тис.т (на 22,1% 

менше, ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 71,1 тис.т (в 1,4 раза більше). 

 

Тваринництво області в січні–вересні 2018 року 
У січні–вересні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 94,8%,             

у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,1%, у господарствах населення – 92,4%. 
У січні–вересні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 44,1 тис.т. 



Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 194,8 тис.т, яєць – 508,3 млн.шт. Порівняно з 

січнем–вереснем 2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса та яєць зменшились, відповідно, на 7,3%, 
6,6% та на 3,2%. 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) частка свиней становила 57,5%, птиці – 29,7%, великої рогатої худоби – 9,5%. 
У січні–вересні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування 

сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. зменшився на 2,1%.  
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 

115,0% (торік – 111,0%). 

Станом на 1 жовтня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 102,5 тис. голів великої рогатої 
худоби, у т.ч. корів – 53,0 тис. голів, свиней – 245,5 тис. голів, овець та кіз – 74,0 тис. голів, птиці –                           

5376,2 тис. голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 
корів, становили, відповідно, 90,5% та 90,8%, свиней – 101,0%, овець та кіз – 100,1%, птиці – 95,5%.  

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,8% загальної кількості великої рогатої худоби 
(торік – 81,7%), у т.ч. корів – 86,4% (87,8%), свиней – 36,1% (41,3%), овець та кіз – 75,7% (83,8%) і птиці – 

50,5% (47,2%). 

 
Реалізація продукції сільського господарства в січні–вересні 2018 року 

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції 
в січні–вересні 2018р. склав 9101,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 7922,6 млн.грн, тваринництва – 

1178,9 млн.грн. 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–вересень 2018р. у порівнянні з січнем–
вереснем 2017р. зросли на картоплю – на 69,2%, яйця – на 52,4%, культури овочеві – на 17,6%, культури зернові 

та зернобобові – на 16,7%, тварини сільськогосподарські живі – на 16,6%, молоко – на 6,3%, насіння культур 
олійних – на 6,1%.  

 
Використання та запаси палива у вересні 2018 року 

Підприємствами та організаціями області у вересні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було 

використано 380,3 тис.т вугілля кам’яного та 39,6 млн.м3 газу природного. Споживання палива дизельного, 
бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу 

АЗС) по області склало 18,7 тис.т, 2,2 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного      
5,8 тис.т, палива дизельного – 3,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,7 тис.т. 

Порівняно з серпнем 2018р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат бензину моторного на 

5,3%, або на 0,1 тис.т, палива дизельного – на 4,6%, або на 0,8 тис.т, газу природного – на 2,8%, або на                    
1,1 млн.м³, вугілля кам’яного – на 0,8%, або на 3,1 тис.т. 

Водночас зменшились обсяги використання мазутів паливних на 40,3%, або на 7,1 т , пропану та 
бутану скраплених – на 2,3%, або на 13,5 т.  

Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 жовтня 2018р. у кількості 

320,3 тис.т, мазутів топкових важких – 7,1 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і 
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 12,8 тис.т, 4,3 тис.т та 0,7 тис.т відповідно. 

Порівняно з 1 вересня 2018р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 12,1%, або на 34,6 тис.т, бензину 
моторного – на 3,0%, або на 0,1 тис.т. 

Зменшились запаси пропану та бутану скраплених на 34,1%, або на 0,3 тис.т, палива дизельного –                    
на 16,9%, або на 2,6 тис.т, мазуту паливного – на 5,7%, або на 0,4 тис.т.  

 

25.10.2018 
Чисельність населення Запорізької області на 1 вересня 2018 року 

Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1712156 
осіб. 

Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення зменшилася на 11015 осіб. Порівняно з січнем–

серпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 557 осіб та становив 9983 особи. 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

46 народжених. 
 

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

через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 292 одиниці, у тому числі 8 одиниць, на яких 

здійснювався продаж газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану), було продано в роздріб 
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 455,7 млн.грн, з якої 231,1 млн.грн (50,7%) становив роздрібний 

товарооборот від продажу бензину моторного, 127,6 млн.грн (28,0%) – газойлів (палива дизельного), 95,5 млн.грн 
(21,0%) – пропану та бутану скраплених і 1,5 млн.грн (0,3%) – газу природного скрапленого або в газоподібному 

стані (метану) для автомобілів. 

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 5,8 тис.т, що на 17,0% менше, ніж у вересні 
2017р., газойлів (палива дизельного) – 3,8 тис.т (на 5,3% більше), пропану та бутану скраплених – 3,7 тис.т               

(на 25,6% більше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 68,6% менше). 



В обсязі реалізованого бензину 52,2% припадало на продаж бензину марки А-92 та 46,2% – 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 48,5 млн.грн, з якого 29,7 млн.грн (61,2%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),                    

12,4 млн.грн (25,6%) – бензину моторного, 5,5 млн.грн (11,3%) – пропану та бутану скраплених та 0,9 млн.грн 
(1,9%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. 

У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 0,9 тис.т, бензину моторного – 
0,3 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т і газу природного скрапленого або в газоподібному стані 

(метану) – 34,3 т. 

 
24.10.2018 

До дня автомобіліста та дорожника 
Транспорт є галуззю, яка знаходиться на стику виробничої сфери і сфери послуг. Він не створює ніяких 

матеріальних цінностей, а забезпечує перевезення вантажів і людей, розвиваючи зв’язки між підприємствами, 
галузями, регіонами. У складі транспортного комплексу особливе місце посідає автомобільний транспорт. Він 

мобільний і більш пристосований до споживачів транспортних послуг.  

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 
2018р. перевезено 3327,4 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–вереснем 2017р. на 3,0% менше, та виконано 

вантажооборот в обсязі 648,4 млн.ткм, на 5,6% більше. Середня відстань перевезення 1 тонни вантажу 
збільшилась на 8,9% та становила 194,9 км. 

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

скористалися 51,2 млн. пасажирів, що склало 106,4% обсягу січня–вересня 2017р. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 30,2% і склало 15,4 млн. пасажирів. Середня відстань 

перевезення одного пасажира збільшилась на 16,1% та становила 17,3 км. 
Протяжність автомобільних доріг у розрізі дорожніх організацій Запорізької області складає 7,0 тис. км, в т.ч. 

з твердим покриттям 6,8 тис.км, щільність яких дорівнює 256,8 км на 1 тис.км2. 
Від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб 

економіки, соціальної сфери, громадян. 

 
Роздрібна торгівля області в січні–вересні 2018 року 

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, 
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. населенню реалізовано 

товарів на 27,6 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного 

періоду попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 104,4% (в Україні – 105,5%).  
У вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 8,4%. 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 19,9 млрд.грн, що в порівнянних 
цінах на 6,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за вересень 2018р. 

становив 2,3 млрд.грн і в порівнянних цінах проти вересня попереднього року збільшився на 9,7%, а проти 

попереднього місяця зменшився на 8,4%. 
 

Промислове виробництво в січні–вересні 2018 року 
У вересні 2018р. обсяги промислового виробництва в області зросли як проти попереднього місяця п.р. на 

2,7%, так і проти вересня 2017р. – на 4,4%. У цілому за дев’ять місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 
попереднього року відбулося зростання виробництва на 4,0%.  

Зростання рівня промислового виробництва у вересні п.р. порівняно з серпнем було обумовлене 

збільшенням обсягів на підприємствах переробної промисловості на 7,7%. Водночас, на підприємствах добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

виробництво знизилось на 0,5% та на 11,3% відповідно. 
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–вересня 2017р. сталося в 

результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 6,9%, 

переробної промисловості – на 3,3% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 
5,0%. 

Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва відбулося в усіх галузях за винятком 
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, коксу та продуктів нафтоперероблення та 

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. 
 

Виконання будівельних робіт у січні–вересні 2018 року 

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2252,5 млн.грн. Індекс 
будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 111,4%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,8% загального обсягу виконаних 
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,2% та 8,0% відповідно. 

 

Підсумки роботи транспорту в січні–вересні 2018 року 
У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 13,8 млн.т вантажів, що на 0,1% менше 

обсягу січня–вересня 2017р. Вантажооборот становив 7465,6 млн.ткм і збільшився на 7,9%. 



Залізничним транспортом відправлено вантажів на 0,6% більше обсягу січня–вересня 2017р. Збільшилося 

відправлення чорних металів на 23,9%, нафти і нафтопродуктів – на 11,1%, брухту чорних металів – на 7,4%, 
руди залізної і марганцевої – на 2,7%. У той же час зменшилося відправлення коксу на 62,0%, зерна і продуктів 

перемолу – на 41,1%, кам’яного вугілля – на 39,8%, добрив – на 10,6%, будівельних матеріалів – на 7,6%. 

Вантажооборот збільшився на 8,2%. 
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 

2018р. перевезено 3327,4 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–вереснем 2017р. на 3,0% менше, та виконано 
вантажооборот в обсязі 648,4 млн.ткм, на 5,6% більше. 

Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,4 раза, вантажооборот – у 2,2 раза. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 88,2 млн. пасажирів, або 97,7% обсягу січня–вересня 
2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1948,3 млн.пас.км, або 113,7%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
скористалися 51,2 млн. пасажирів, що склало 106,4% обсягу січня–вересня 2017р. Перевезення пасажирів 

автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 30,2% і склало 15,4 млн. пасажирів. 
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,1% більше обсягу січня–вересня 2017р., 

пасажирооборот збільшився на 8,8%. 

Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 8,7% більше відповідного періоду попереднього року; 
пасажирооборот збільшився на 10,4%. 

Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–вересні 2018р. проти січня–вересня 
2017р. зменшився на 14,5% і становив 31,2 млн. пасажирів.  

 

19.10.2018 
Індекс сільськогосподарської продукції Запорізької області в січні–вересні 2018 року 

У січні–вересні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем–вереснем 2017р. 
становив 81,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 78,9%, у господарствах населення – 85,6%.  

 
17.10.2018 

До дня працівників харчової промисловості 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів займає значне місце в промисловому секторі 
економіки області. Так, за підсумками 2017р. за обсягами реалізованої продукції галузь займала четверте місце 

серед усіх видів промислової діяльності області і складала 12 відсотків загальнопромислового показника.                         
За І півріччя 2018р. підприємствами харчової промисловості було освоєно 321,4 млн.грн капітальних інвестицій, що 

становить 8,6% їх загального обсягу в промисловість області. У січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 

2017р. індекс промислової продукції становив 97,4%.  
Самими визначальними підприємствами в цій сфері є: ПрАТ «Карлсберг Україна», «Пологовський 

олійноекстракційний завод»; ТДВ «Запорізький хлібозавод № 3», «Запорізький хлібозавод № 5»; ТОВ 
«Мелітопольський олійноекстракційний завод», «Щедро», «Оптімусагро трейд», «Виробниче об’єднання «Моліс», 

«Бердянські ковбаси», «Українська дистрибуційна компанія»; АТ «Мелітопольський м’ясокомбінат». 

Більше, ніж у січні–серпні 2017р., було вироблено кур, курчат свіжих чи охолоджених, свинини необваленої, 
солоної, в розсолі, сушеної чи копченої, риби сушеної і в’яленої, оселедців солоних, готових продуктів і консервів з 

риби, сумішей соків фруктових та овочевих, олії соєвої нерафінованої, маргарину і продуктів пастоподібних зі 
зниженим чи низьким вмістом жирів, тортів, тістечок, пряників та виробів подібних, оцту та його замінників, 

горілки, пива, води натуральної мінеральної негазованої та газованої. 
Водночас зменшилось виробництво багатьох видів м’яса та м’ясної продукції, олії соняшникової. Також 

скоротилось виробництво риби замороженої нерозібраної морської, масла вершкового, сиру свіжого 

неферментованого, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, 
борошна пшеничного чи пшенично-житнього, хліба та хлібобулочних виробів, печива солодкого, майонезу, соусів 

емульгованих інших, продуктів молоковмісних, лікерів тощо. 
На підприємствах харчової промисловості з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–серпні п.р. було 

зайнято 11,3 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 7359 грн, що на 

13,0% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Заборгованість із виплати заробітної плати на              
1 вересня п.р. становила 105,2 тис.грн.  

Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів за I півріччя 2018р. показав, що 74,2% підприємств були прибутковими і одержали 911,1 млн.грн 

прибутку, що на 45,5% більше, ніж за I півріччя 2017р. Сальдовий фінансовий результат підприємств харчової 
промисловості був позитивним і становив 884,5 млн.грн, що на 49,7% більше результату за відповідний період 

попереднього року. 

 
Стан зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування підприємств області з країнами Європейського 

Союзу у І півріччі 2018 року 
За І півріччя 2018р. експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 455,8 млн.дол. США                          

(за І півріччя 2017р. – 426,9 млн.дол.), імпорт – 244,1 млн.дол. (за І півріччя 2017р. – 207,2 млн.дол.). 

Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Італію (16,4% обсягу до країн ЄС), Польщу 
(12,7%), Грецію (12,2%), Німеччину (11,9%), Чехію (8,0%). Найкрупнішим імпортером була Німеччина (28,3%). 

Значні обсяги імпорту товарів припадали на Францію (9,5%), Польщу (7,9%), Бельгію (7,0%), Словаччину (6,8%), 



Велику Британію (5,8%). 

В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та 
виробам з них (67,5%). Питома вага експорту мінеральних продуктів дорівнювала 8,6%, обладнання – 6,7%, 

продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 5,4%, продуктів рослинного походження – 4,5% 

обсягу до країн ЄС.  
У загальному обсязі імпорту з країн Євросоюзу 36,2% становило обладнання. Питома вага імпорту 

мінеральних продуктів дорівнювала 19,1%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 9,8%, 
недорогоцінних металів та виробів з них – 8,8%.  

Вартісні обсяги наданих послуг до країн ЄС збільшились проти І півріччя 2017р. на 7,3%, отриманих – 

зменшились на 1,2% і дорівнювали 22,6 млн.дол. та 9,1 млн.дол. відповідно. Основними споживачами послуг були 
Німеччина (39,0% обсягу до країн ЄС), Велика Британія (18,2%) та Кіпр (8,9%). Найбільші обсяги імпорту послуг 

здійснювались зі Словаччини (49,4%), Данії (12,9%), Німеччини (9,6%).  
У складі експорту переважали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (23,5%),               

з ремонту та технічного обслуговування (21,7%), ділові (21,5%), зі страхування (14,5% обсягу до країн ЄС). 
Імпортувались з ЄС транспортні послуги (58,7% обсягу з країн ЄС), ділові (22,0%), роялті та інші послуги, 

пов’язані  з використанням інтелектуальної власності (7,2%).  

Станом на 01 липня 2018р. в економіку області з країн Євросоюзу залучено 712,8 млн.дол. прямого 
іноземного капіталу. Більше 90% вкладень з країн ЄС приходиться на Кіпр, Швецію та Нідерланди.  

Капітал нерезидентів, переважно, зосередився на підприємствах промисловості (66,4% загального обсягу 
прямих інвестицій з країн ЄС), а саме: у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (26,6%),            

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,1%), у металургійному виробництві, 

виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (11,7%); в оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (16,0%), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим 

майном (12,9%). 
 

16.10.2018 
Індекси споживчих цін у Запорізькій області у вересні 2018 року 

Ціни на споживчому ринку області у вересні 2018р. по відношенню до серпня 2018р. зросли на 1,9%           

(в Україні – також на 1,9%), по відношенню до грудня 2017р. – зросли на 5,4% (в Україні – на 5,6%). 
Ціни у вересні 2018р. по відношенню до серпня 2018р. на продукти харчування та безалкогольні напої 

зросли на 2,0%. Найбільше подорожчали яйця (на 12,8%). Також підвищились ціни на продукти переробки 
зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко, олію та жири (на 4,2–1,4%). Разом з тим 

подешевшали овочі, цукор, фрукти (на 0,7–0,3%). 

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,7% в результаті зростання цін на тютюнові вироби 
(на 1,8%) та алкогольні напої (на 1,5%). 

Вартість одягу і взуття підвищилась на 6,9%, зокрема, взуття стало дорожчим на 9,1%, а одяг – на 5,7%. 
Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зафіксовано подорожчання на 0,3%, 

в основному, за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію, скраплений газ, зростання 

вартості утримання, ремонту та оренди житла (на 4,3–0,7%). 
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли в ціні на 0,9%. 

Найбільше подорожчали товари та послуги для щоденної підтримки будинку, вироби зі скла, столовий посуд і 
предмети домашнього вжитку, побутова техніка (на 1,8–0,9%).  

На підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% вплинуло, насамперед, подорожчання амбулаторних 
послуг (на 3,1%). 

Збільшення вартості експлуатації власних транспортних засобів (на 4,8%) стало основною причиною 

подорожчання у сфері транспорту на 2,4%. Паливо та мастила зросли в ціні на 5,5%. 
Зростання цін у сфері зв’язку на 2,7% спричинене подорожчанням поштових послуг (на 28,0%). 

Серед товарів та послуг відпочинку і культури, які зросли в ціні на 0,3%, найпомітніше подорожчали послуги 
спортивних установ (на 4,9%). 

Подорожчання у сфері освіти на 6,4% стало результатом підвищення плати за отримання вищої освіти, 

навчання на курсах іноземних мов та отримання середньої загальної освіти (на 11,4%, 6,9% та на 3,6% 
відповідно). 

Зменшення (на 2,0%) вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням, стало причиною незначного 
подешевлення у сфері ресторанів та готелів на 0,1%. 

Зростання цін різних товарів та послуг на 0,7% відбулось у результаті подорожчання фінансових послуг                 
(на 7,9%). 

 

05.10.2018 
Заробітна плата та стан її виплати в серпні 2018 року 

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 
та більше, в серпні 2018р. становила 367,5 тис. осіб. 

Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в серпні п.р. становив 8781 грн              

(5 місце серед регіонів України), що в 1,6 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 27,6% 
більше мінімального (Чернівецька область). 

 



Сума невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2018р. становила 235,3 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 191,7 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 7,3 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

26250 грн кожен. 

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

Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в серпні 2018р., включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, становила 238,3 млн.грн, або 119,2% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів) 

нарахованих за цей період сум. За електроенергію населенням області сплачено 141,6 млн.грн. 

Заборгованість населення на кінець серпня 2018р. становила: постачання природного газу – 803,3 млн.грн, 
централізоване опалення та постачання гарячої води – 659,4 млн.грн, утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 242,2 млн.грн, постачання електричної енергії – 231,7 млн.грн, централізоване 
постачання холодної води та водовідведення – 158,2 млн.грн, вивезення побутових відходів – 36,6 млн.грн. 

З початку року з населенням було укладено 58 договорів щодо погашення реструктуризованої 
заборгованості на загальну суму 134,7 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів 

становила 264,1 тис.грн. 
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Економічна активність населення в І півріччі 2018 року 
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності 

кількість зайнятого населення віком 15–70 років у І півріччі 2018р. становила 732,5 тис. осіб, а кількість 

безробітних – 80,0 тис. осіб. 
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з І півріччям 2017р. збільшився на 1,3 в.п. та склав 

56,8%, а серед населення працездатного віку – на 1,8 в.п. та 66,7% відповідно. 
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,7% у І півріччі 

2017р. до 9,8% у І півріччі 2018р. 
 


