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Обсяг реалізованих послуг Запорізької області в І кварталі 2019 року 
У I кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив               

3596,3 млн.грн. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали 
послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 32,1% загального обсягу 

послуг, професійної, наукової та технічної діяльності – 17,9%, операцій з нерухомим майном – 14,2%. 
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 30,0% загального обсягу реалізованих послуг. 

 

Житлове будівництво в січні–березні 2019 року 
У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 20,9 тис.м2 загальної площі житла                            

(нове будівництво), з яких 13,7 тис.м2 (або 65,7% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в 
експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого 

наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок). 
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–березні 2019р. порівняно з січнем–березнем 

2018р. збільшилась в 1,6 раза, без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку зменшилась 

на 45,0%. 
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становив 13,8 тис.м2, або 66,2% загального 

обсягу, у сільській місцевості – 7,1 тис.м2 (33,8%).  
У січні–березні 2019р. в експлуатацію були прийняти лише одноквартирні будинки. 

Крім того, у січні–березні 2019р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва 

загальною площею 3,1 тис.м2, що на 26,7% більше відповідного періоду попереднього року. 
 

28.05.2019 
Капітальні інвестиції в січні–березні 2019 року 

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 
освоєно 2406,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 9,3% менше обсягу капітальних інвестицій за відповідний 

період 2018р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, за рахунок яких освоєно 84,5% загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів 

освоєно 12,0% капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів банків та інших позик 
становила 1,9%. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у 

машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,0% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 27,6%. У 
нематеріальні активи вкладено 3,7% загального обсягу капітальних інвестицій.  

На капітальний ремонт активів спрямовано 341,1 млн.грн капітальних інвестицій (14,2% загального обсягу).  
Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (64,0%) освоєно підприємствами 

промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 50,5%, добувної промисловості 

та розроблення кар’єрів – 6,7%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 6,1%. 
Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 204,9 млн.грн капітальних інвестицій, 

або 8,5% загального обсягу. 
 

Тваринництво області в січні–квітні 2019 року 
У січні–квітні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 94,1%, у т.ч. 

у підприємствах – 95,1%, у господарствах населення – 93,3%. 

У січні–квітні 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 23,3 тис.т. Вироблено 
основних видів тваринницької продукції: молока – 64,1 тис.т, яєць – 239,4 млн.шт. Порівняно з січнем–квітнем 

2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 8,4% та на 2,5% відповідно, яєць – 
збільшились на 0,5%. 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней 

становила 60,6%, птиці – 23,3%, великої рогатої худоби – 12,3%. 
У січні–квітні 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з 

січнем–квітнем 2018р. зменшився на 12,6%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських 
тварин до реалізації на забій становило 99,9% (торік – 114,1%). 

Станом на 1 травня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 95,4 тис. голів великої рогатої 
худоби (у т.ч. корів – 48,6 тис. голів), свиней – 221,0 тис. голів, овець та кіз – 82,9 тис. голів, птиці –                 

5009,9 тис. голів. Проти цієї дати 2018р. темп росту кількості великої рогатої худоби становив 89,8% (у т.ч. корів – 

89,2%), свиней – 92,7%, овець та кіз – 103,6%, птиці – 98,1%.  
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,6% (торік – 80,8%) загальної кількості великої 

рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,8% (86,6%)), свиней – 35,4% (38,9%), овець та кіз – 68,0% (76,9%) і птиці – 
42,3% (45,7%). 



Реалізація продукції сільського господарства в січні–квітні 2019 року 

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції 
в січні–квітні 2019р. склав 3028,3 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 2504,8 млн.грн, тваринництва –               

523,5 млн.грн. 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за січень–квітень 2019р. у 
порівнянні з січнем–квітнем 2018р. зросли на картоплю у 2,5 раза, культури овочеві – в 1,7 раза, культури зернові 

та зернобобові – на 15,0%, молоко – на 2,3%, тварини сільськогосподарські живі – на 1,4%. Водночас відбулось 
зменшення цін на культури плодові та ягідні – на 72,0%, яйця – на 19,8%, насіння культур олійних – на 8,5%. 

 

27.05.2019 
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у квітні 2019 року 

У квітні 2019р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) 
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 302 одиниці, було продано світлих нафтопродуктів і 

газу на загальну суму 434,9 млн.грн, з якої 209,9 млн.грн (48,2%) становив загальний товарооборот від продажу 
бензину моторного, 124,7 млн.грн (28,7%) – газойлів (палива дизельного), 96,5 млн.грн (22,2%) – пропану і 

бутану скраплених і 3,8 млн.грн (0,9%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для 

автомобілів. 
Питома вага реалізованого бензину марки А-92 становила 49,9%, марки А-95 – 49,5%. 

Разом з тим, обсяг роздрібного товарообороту від продажу населенню світлих нафтопродуктів і газу через 
АЗС склав 388,8 млн.грн, з якого 198,0 млн.грн (50,9%) становив роздрібний продаж бензину моторного,                  

96,4 млн.грн (24,8%) – газойлів (палива дизельного), 92,2 млн.грн (23,7%) – пропану і бутану скраплених та                 

2,2 млн.грн (0,6%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. 
Обсяг роздрібного продажу бензину моторного у натуральному вимірі склав 5,2 тис.т, що на 9,5% менше, 

ніж у квітні 2018р., пропану і бутану скраплених – 3,9 тис.т (на 31,2% більше), газойлів (палива дизельного) –   
2,9 тис.т (на 9,4% менше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 1,9% 

більше). В обсязі реалізованого бензину 49,9% припадало на роздрібний продаж бензину марки А-92 та 49,6% – 
А-95. 

 

Використання та запаси палива у квітні 2019 року 
Підприємствами та організаціями області у квітні 2019р., за даними вибіркового методу обстеження, було 

використано 359,1 тис.т вугілля кам’яного та 57,5 млн.м3 газу природного. Cпоживання палива дизельного, 
бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу 

АЗС) по області склало 15,1 тис.т, 1,9 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного  

5,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,9 тис.т, палива дизельного – 2,9 тис.т. 
Порівняно з березнем 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат палива дизельного на 

23,6%, або на 2,9 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 9,6%, або на 50,4 т, бензину моторного – на 
5,9%, або на 104,5 т. Суттєво зменшились обсяги використання газу природного на 56,0%, або на 73,2 млн.м3. 

Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 травня 2019р. у кількості 

316,3 тис.т, мазутів паливних важких – 6,7 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і 
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 23,6 тис.т, 5,2 тис.т та 1,3 тис.т відповідно. 

Порівняно з 1 квітня 2019р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 4,9%, або на 14,9 тис.т, пропану та 
бутану скраплених – на 1,3%, або на 24,4 т, палива дизельного – на 0,9%, або на 225,1 т. Водночас зменшились 

запаси бензину моторного на 2,7%, або на 0,3 тис.т. 
 

Виробництво будівельної продукції в січні–квітні 2019 року 

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) 
на суму 766,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 85,9%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 66,0% загального обсягу виробленої 
будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 24,5% та 9,5% відповідно. 

 

24.05.2019 
Надання населенню субсидій у квітні 2019 року 

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в квітні 2019р., склала 187,3 тис.од (26,4% загальної 
кількості домогосподарств області). 

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в 
квітні 2019р. у порівнянні з квітнем 2018р. не змінився та склав 383,6 грн. 

Упродовж січня–квітня 2019р. в області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 

34,8 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 19,5% менше. 
У січні–квітні 2019р. 47,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії (ураховуючи тих, що звернулися за 

субсидіями в 2018р., але призначено їм було тільки в 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), що в порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 

13,2% більше. 

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2019р. порівняно з           
січнем–квітнем 2018р. збільшилась на 38,6% та становила 33712,2 тис.грн. 

У січні–квітні 2019р. 12,0 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, 



твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з січнем–квітнем 2018р. в 1,6 раза менше).  

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в 
січні–квітні 2019р. становила 37587,9 тис.грн. 

Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 

одне домогосподарство в квітні 2019р. становив 3074,9 грн, що на 3,6% більше, ніж у квітні 2018р. 
 

Промислове виробництво в січні–квітні 2019 року 
У квітні 2019р. обсяги промислового виробництва в області зменшились проти попереднього місяця п.р. на 

5,1%, а проти квітня 2018р. залишились на тому ж рівні. У цілому за чотири місяці п.р. порівняно з відповідним 

періодом попереднього року відбулося зниження виробництва на 3,1%. 
Зниження рівня промислового виробництва в квітні п.р. порівняно з березнем було обумовлено зменшенням 

обсягів на підприємствах переробної промисловості та з постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого 
повітря на 5,2% та на 11,5% відповідно. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів виробництво зросло на 10,8%. 
Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–квітня 2018р. сталося в 

результаті зменшення виробництва на підприємствах переробної промисловості на 2,6% та з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 7,0%. Водночас, на підприємствах добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 3,2%. 

 
23.05.2019 

Роздрібна торгівля в січні–квітні 2019 року 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. населенню реалізовано товарів на               

13,2 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду 
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,3% (в Україні – 107,9%).  

У квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 1,4%. 
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 9,6 млрд.грн, що в порівнянних 

цінах на 7,7% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за квітень 2019р. 

становив 2,6 млрд.грн і в порівнянних цінах проти квітня попереднього року збільшився на 10,2%, а проти 
попереднього місяця зменшився на 1,4%. 

 
22.05.2019 

Чисельність населення на 1 квітня 2019 року 

Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1701246 осіб. 
Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 4590 осіб. Порівняно з                      

січнем–березнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 511 осіб та становив 4518 осіб. 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

39 народжених. 

 
Чисельність населення м. Запоріжжя на 1 квітня 2019 року 

Чисельність наявного населення м.Запоріжжя, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 737100 осіб. 
Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1628 осіб. Порівняно з                  

січнем–березнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 62 особи та становив 1655 осіб. 
 

Підсумки роботи транспорту в січні–квітні 2019 року 

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 5,7 млн.т вантажів, що на 3,6% більше обсягу 
січня–квітня 2018р. Вантажооборот становив 3244,1 млн.ткм і збільшився на 1,6%. 

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 2,0% більше обсягу січня–квітня 2018р. Збільшилося 
відправлення кам’яного вугілля у 13 разів, коксу – у 3,4 раза, брухту чорних металів – на 41,8%, руди залізної і 

марганцевої – на 13,5%, добрив – на 2,4%. У той же час зменшилося відправлення зерна і продуктів перемолу на 

39,3%, будівельних матеріалів – на 34,5%, нафти і нафтопродуктів – на 21,2%, чорних металів – на 6,1%. 
Вантажооборот збільшився на 0,8%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 
2019р. перевезено 1372,4 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 8,1% більше, та виконано 

вантажооборот в обсязі 292,4 млн.ткм, на 10,0% більше. 
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 1,6 раза, вантажооборот зменшився 

на 5,3%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 39,4 млн. пасажирів, або 102,2% обсягу січня–квітня 
2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 756,1 млн.пас.км, або 109,0%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
скористалися 24,9 млн. пасажирів, що склало 107,9% обсягу січня–квітня 2018р. Перевезення пасажирів 

автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 8,9% і склало 6,2 млн. пасажирів. 

Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 8,9% більше обсягу січня–квітня 2018р., пасажирооборот 
збільшився на 10,0%. 

Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 8,0% менше відповідного періоду попереднього року, 



пасажирооборот зменшився на 5,8%. 

Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–квітні 2019р. проти січня–квітня 2018р. 
зменшився на 8,6% і становив 12,3 млн. пасажирів.  

 

21.05.2019 
Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні 2019 року  

У січні–квітні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2018р. становив 
94,1%, у т.ч. на підприємствах – 95,1%, у господарствах населення – 93,3%.  

 

До дня працівника хімічної промисловості 
Хімічна промисловість – це комплекс галузей промисловості, які забезпечують усі інші галузі хіміко-

технологічними матеріалами та виробляють товари широкого споживання. Це одна з найважливіших складових 
галузей промисловості, яка має вплив на науково-технічний прогрес інших галузей.  

Провідними підприємствами цієї сфери діяльності в Запорізькій області є: ПАТ «Запоріжсклофлюс»,               
ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», ТОВ: «Недекс–Україна», «Інтерпластмодерн», «Технохімреагент». 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції за січень–квітень 2019р. 

порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 94,1%. 
Зменшилось виробництво хлоридів, силікатів, силікатів лужних металів технічних, бензолу, масел та 

продуктів інших високотемпературної перегонки смоли кам’яновугільної, силіконів у первинних формах, гліцерину, 
мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах, засобів мийних та для чищення, 

які містять або не містять мило, засобів косметичних для манікюру й педикюру, засобів для травлення металевих 

поверхонь, флюсів.  
Разом з цим збільшилось виробництво полівінілхлориду пластифікованого в суміші з іншими речовинами, у 

первинних формах, розчинників та розріджувачів складних органічних на основі бутилацетату, засобів 
антифризних та рідин готових протиобліднювальних, добавок для цементів, будівельних розчинів і бетонів 

готових. 
На підприємствах хімічної промисловості з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–березні 2019р. було 

зайнято 1,5 тис. осіб (0,4% працюючих області), що на 8,2% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–березні п.р. у порівнянні з відповідним 
періодом попереднього року збільшилась на 14,0% та становила 8526,37 грн (на 12,2% менше рівня по області). 

На 1 квітня 2019р. сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 15,1 млн.грн, що в 1,9 раза 
більше, ніж на 1 квітня 2018р. 

 

17.05.2019 
Зовнішня торгівля товарами та послугами у І кварталі 2019 року 

У І кварталі 2019р. експорт товарів становив 739,1 млн.дол. США, імпорт – 453,9 млн.дол. Позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами становило 285,2 млн.дол. У порівнянні з І кварталом 2018р. обсяги експортних 

поставок зменшились на 11,0%, імпортних – на 0,8%.  

Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них (57,8% загального 
експорту), механічні та електричні машини (13,0%), продукти рослинного походження (8,9%), жири та олії 

тваринного або рослинного походження (5,8%).  
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 223,3 млн.дол., або 30,2% загального обсягу 

експорту та зменшився порівняно з І кварталом 2018р. на 2,6%. 
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Чехії, Греції, 

Нідерландів. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, США, 

Індії, Китаю. 
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти (42,2% загального імпорту), механічні та 

електричні машини (23,4%), недорогоцінні метали та вироби з них (12,8%), продукти рослинного походження 
(4,3%). 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 102,8 млн.дол., або 22,6% загального обсягу імпорту 

та зменшився порівняно з І кварталом 2018р. на 22,8%. 
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, 

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

У І кварталі 2019р. експорт послуг становив 54,1 млн.дол., імпорт – 9,3 млн.дол. Порівняно з І кварталом 
2018р. експорт збільшився на 58,5%, імпорт зменшився на 24,7%. Позитивне сальдо становило 44,8 млн.дол.  

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові, у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні. 
Головними партнерами в експорті послуг були Китай, Німеччина, Алжир, Нідерланди, Об’єднані Арабські 

Емірати, Фінляндія. 
 

16.05.2019 

До дня науки 
Наука – це система дослідницької діяльності, спрямована на виробництво нових знань про природу, 

суспільство і мислення. 



Підготовка кандидатів та докторів наук здійснюється університетами, академіями, інститутами, а також 

науково-дослідними установами. 
У 2018р. в порівнянні з 2017р. кількість наукових установ та закладів вищої освіти, які мають аспірантуру і 

докторантуру не змінилась та склала 11 і 8 од відповідно. При закладах вищої освіти працювало 90,9% аспірантур 

та всі докторантури, при науково-дослідних інститутах – тільки аспірантури (9,1%). Протягом року зменшилась 
кількість осіб, які навчалися в аспірантурі з 909 до 828 осіб, у докторантурі – з 81 до 43 осіб. 

У виконанні наукових досліджень і розробок (далі – ДіР) брали участь 26 підприємств та організацій області. 
Кількість підприємств та організацій, які виконували ДіР, зменшилась порівняно з попереднім роком на 16,1%. 

Загальний обсяг витрат на виконання ДіР власними силами організацій збільшився в порівнянні з 2017р. в 

1,5 раза і становив 1387,9 млн.грн, з якого 52,4% – витрати на оплату праці. Частка фінансування витрат на 
виконання ДіР за рахунок державного бюджету становила 1,9% (у 2017р. – 2,7%). 

Упродовж 2018р. на підприємствах та в організаціях, які здійснювали ДіР, кількість виконавців таких робіт 
становила 3913 працівника (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового 

характеру). 
Жінки нарівні з чоловіками використовували право на продовження освіти в аспірантурі та докторантурі. 

Так, жінки склали 53,1% загальної кількості аспірантів (440 осіб) та 65,1% (28 осіб) – докторантів. 

Серед дослідників 37,5% становили жінки, з яких 2,5% мали науковий ступінь доктора наук та 17,1% – 
доктора філософії (кандидата наук). Найвищою була питома вага дослідників-жінок у галузі суспільних (70,6%), 

сільськогосподарських (58,2%), медичних (45,6%) та природничих (36,7%) наук, найнижчою – у галузі 
гуманітарних наук (25,0%). 

Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором поліпшення якості продукції, послуг, 

економії трудових і матеріальних витрат, росту продуктивності праці, удосконалення організації виробництва й 
підвищення його ефективності. А це, в остаточному підсумку, підвищить конкурентоздатність підприємств і 

продукції, як на внутрішньому, так і на світовому ринках. 
 

15.05.2019 
Індекси споживчих цін у Запорізькій області у квітні 2019 року 

Інфляція на споживчому ринку області у квітні 2019р. по відношенню до березня 2019р. становила 1,4%              

(в Україні – 1,0%), по відношенню до грудня 2018р. – 4,0% (в Україні – 3,4%). 
Ціни у квітні 2019р. по відношенню до березня 2019р. на продукти харчування та безалкогольні напої зросли 

на 2,1%. Найбільше подорожчали овочі (на 13,5%), що пов’язано зі зростанням цін на капусту білокачанну 
(більше ніж у 1,5 раза), моркву, цибулю ріпчасту, буряк (на 19,9–17,6%), картоплю (на 7,6%). Також подорожчали 

продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, макаронні вироби (на 3,3–0,9%). Водночас 

подешевшали яйця (на 9,8%), рис, чай, сало, олія соняшникова, цукор (на 1,4–0,3%). 
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,0% в результаті зростання цін на тютюнові вироби 

(на 1,5%) та алкогольні напої (на 0,4%). 
Вартість одягу і взуття зросла на 6,1% внаслідок подорожчання взуття (на 8,3%) та одягу (на 4,4%). 

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому залишились без змін. Водночас 

подорожчали газ скраплений для побутових потреб та послуги з утримання та ремонту житла (на 2,5% та на 1,0% 
відповідно). 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дешевшими на 0,3% в 
результаті зменшення вартості побутової техніки (на 0,6%).  

Ціни у сфері охорони здоров’я знизились на 0,1% внаслідок подешевлення медичних приладів та 
обладнання (на 2,8%). Водночас амбулаторні послуги подорожчали на 0,3%. 

Підвищення вартості палива (на 2,7%) стало основною причиною зростання цін у сфері транспорту на 0,7%. 

Також подорожчав проїзд у міжміському поїзді (на 2,4%). 
У результаті зростання абонентної плати за користування мобільним зв’язком та мережею Інтернет (на 3,9% 

та на 1,0% відповідно) подорожчання у сфері зв’язку становило 1,7%. 
Серед товарів та послуг відпочинку і культури, які взагалі не зазнали цінових змін, помітно зросла абонентна 

плата за користування кабельним телебаченням (на 5,9%), водночас зменшилась вартість туристичних послуг              

(на 0,7%). 
Подорожчання у сфері освіти на 0,1% відбулось внаслідок підвищення плати за навчання на курсах 

іноземних мов (на 1,0%). 
Зниження вартості послуг кафе (на 0,2%) спричинило подешевлення у сфері ресторанів та готелів на 0,1%. 

Ціни різних товарів та послуг знизились на 0,5% в результаті зменшення вартості ритуальних послуг                  
(на 7,2%). 

 

06.05.2019 
Заробітна плата та стан її виплати в березні 2019 року 

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 
та більше, в березні 2019р. становила 353,1 тис. осіб. 

Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в березні 2019р. становив 10496 грн 

(3 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 41,1% 
більше мінімального (Чернівецька область). 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2019р. становила 87,8 млн.грн, у т.ч. на економічно 



активних підприємствах – 15,7 млн.грн. 

Вчасно не отримали заробітну плату 1,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 
9323 грн кожен. 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 квітня 2019 року 
Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 квітня 2019р. становила                       

75,9 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 8,8 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 0,7 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

12488 грн кожен. 

 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в березні 2019 року 

Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в березні 2019р., включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, становила 861,4 млн.грн, або 103,0% нарахованих за цей місяць сум. За постачання 

електроенергії населенням області сплачено 197,4 млн.грн. 
Заборгованість населення на кінець березня 2019р. становила: постачання природного газу – 1409,9 млн.грн, 

централізоване опалення та постачання гарячої води – 1367,3 млн.грн, постачання електричної енергії –                 

305,2 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 283,5 млн.грн, централізоване 
постачання холодної води та водовідведення – 210,2 млн.грн, вивезення побутових відходів – 40,3 млн.грн. 

З початку року з населенням було укладено 80 договорів щодо погашення реструктуризованої 
заборгованості на загальну суму 256,5 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів 

становила 90,4 тис.грн. 


