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Рослинництво області в січні–листопаді 2019 року 
За січень–листопад п.р. індекс сільськогосподарської продукції рослинництва порівняно з відповідним 

періодом 2018р. становив 131,1%, у т.ч. у підприємствах – 143,5%, у господарствах населення – 113,3%. 

Під урожай 2020р. озимі на зерно і зелений корм у всіх категоріях господарств посіяні на площі 862,3 тис.га, 
що на 7,7% більше, ніж під урожай 2019р., у т.ч підприємствами – 675,2 тис.га (на 9,3% більше), господарствами 

населення – 187,1 тис.га (на 2,4% більше). Площа посіву озимих зернових культур на зерно збільшилася на 2,7% і 
становила 748,5 тис.га. Ріпаку озимого на зерно посіяно 111,2 тис.га, що в 1,6 раза більше, ніж восени 2018р. 

 

Використання та запаси палива в листопаді 2019 року 
Підприємствами та організаціями області в листопаді 2019р., за даними вибіркового методу обстеження, 

було використано 331,8 тис.т вугілля кам’яного та 119,6 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 11,9 тис.т, 1,7 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного  
5,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,8 тис.т, палива дизельного – 3,3 тис.т. 

Порівняно з жовтнем 2019р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного на 97,6%, 

або на 59,1 млн.м3, пропану та бутану скраплених – на 2,7%, або на 16,6 т. Зменшились обсяги 
використання палива дизельного на 29,2%, або на 4,9 тис.т, вугілля кам’яного – на 18,2%, або на 73,8 тис.т, 

бензину моторного – на 10,9%, або на 0,2 тис.т. 
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 грудня 2019р. у кількості 

268,1 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування запасів 

на АЗС) склали 17,2 тис.т, 5,0 тис.т та 1,2 тис.т відповідно. 
Порівняно з 1 листопада 2019р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 10,9%, або на 26,3 тис.т, 

бензину моторного – на 0,4%, або на 18,7 т. Водночас зменшились запаси пропану та бутану скраплених на 9,9%, 
або на 0,1 тис.т, палива дизельного – на 0,4%, або на 72,5 т.  

 
26.12.2019 

Надання населенню субсидій у листопаді 2019 року 

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в листопаді 2019р., склала 144,8 тис.од (20,6% загальної 
кількості домогосподарств області). 

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в 
листопаді 2019р. склав 469,4 грн, що на 20,1% більше, ніж у листопаді 2018р. 

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

звернулось 90,9 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем–листопадом 2018р. в 1,9 раза менше. 
У січні–листопаді 2019р. 308,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії (ураховуючи тих, що 

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

січнем–листопадом 2018р. на 2,4% більше. 

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2019р. порівняно з 
січнем–листопадом 2018р. збільшилась на 24,8% та становила 109689,9 тис.грн. 

У січні–листопаді 2019р. 16,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (порівняно з січнем–листопадом 2018р. в 1,6 раза менше).  

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в 
січні–листопаді 2019р. становила 51663,8 тис.грн. 

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

одне домогосподарство в листопаді 2019р. становив 3024,6 грн, що на 12,2% більше, ніж у листопаді 2018р. 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у листопаді 2019 року 
У листопаді 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 452,4 млн.грн, з якої 208,0 млн.грн (46,0%) становив загальний товарооборот від продажу 
бензину моторного, 135,5 млн.грн (30,0%) – газойлів (палива дизельного), 106,5 млн.грн (23,5%) – пропану і 

бутану скраплених і 2,4 млн.грн (0,5%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для 
автомобілів.  

Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 50,6%, марки А-92 – 48,0%. 
Разом з тим, обсяг роздрібного товарообороту від продажу населенню світлих нафтопродуктів і газу через 

АЗС склав 407,2 млн.грн, з якого 196,7 млн.грн (48,3%) становив роздрібний продаж бензину моторного,                  

107,2 млн.грн (26,3%) – газойлів (палива дизельного), 102,2 млн.грн (25,1%) – пропану і бутану скраплених та    
1,1 млн.грн (0,3%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів. 

Обсяг роздрібного продажу бензину моторного у натуральному вимірі склав 5,3 тис.т, що на 5,2% менше, 
ніж у листопаді 2018р., пропану і бутану скраплених – 4,8 тис.т (на 26,0% більше), газойлів (палива дизельного) – 



3,3 тис.т (на 0,3% більше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 30,5% 

менше). В обсязі реалізованого бензину 50,5% припадало на роздрібний продаж бензину марки А-95 та 48,1% –   
А-92. 

 

Тваринництво області в січні–листопаді 2019 року 
У січні–листопаді 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 

91,2%, у т.ч. на підприємствах – 90,4%, у господарствах населення – 91,6%. 
У січні–листопаді 2019р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 53,3 тис.т. 

Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 207,3 тис.т, яєць – 625,3 млн.шт. Порівняно з 

січнем–листопадом 2018р. загальні обсяги виробництва молока та м’яса зменшились на 9,9% та на 4,5% 
відповідно, яєць – збільшились на 1,9%. 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій підприємствами (крім малих) частка свиней 
становила 57,7%, птиці – 28,1%, великої рогатої худоби – 10,3%. 

У січні–листопаді 2019р. у підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у порівнянні з 
січнем–листопадом 2018р. зменшився на 18,6%. Відношення загального обсягу вирощування 

сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 101,8% (торік – 116,8%). 

Станом на 1 грудня 2019р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 83,0 тис. голів великої рогатої 
худоби (на 14,5% менше, ніж на 1 грудня 2018р.) (у т.ч. корів – 46,0 тис. голів (на 12,2% менше)),                           

свиней – 195,0 тис. голів (на 17,8% менше), овець та кіз – 75,4 тис. голів (на 3,1% більше),                                        
птиці – 4807,9 тис. голів (на 7,2% менше). 

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 79,6% (торік – 79,9%) загальної кількості великої 

рогатої худоби (у т.ч. корів – 87,2% (86,6%)), свиней – 32,5% (33,7%), овець та кіз – 62,6% (71,0%) і птиці – 
43,1% (44,3%). 

 
Реалізація продукції сільського господарства в січні–листопаді 2019 року 

Загальний обсяг основних видів власно виробленої продукції сільського господарства, реалізованої 
підприємствами, в січні–листопаді 2019 року склав 13481,3 млн.грн, у т.ч. продукції                                         

рослинництва – 12213,0 млн.грн, тваринництва – 1268,3 млн.грн. 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–листопад 2019 року 
в порівнянні з січнем–листопадом 2018 року зросли на культури овочеві на 17,2%, молоко – на 6,5%. Водночас 

відбулось зменшення цін на яйця на 28,5%, культури зернові та зернобобові – на 11,6%, насіння культур олійних – 
на 11,0%, культури плодові та ягідні – на 1,5%, тварини сільськогосподарські живі – на 0,4%. 

 

24.12.2019 
Роздрібна торгівля в січні–листопаді 2019 року 

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

40,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду 

попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,0% (в Україні – 110,4%).  
У листопаді 2019р. порівняно з жовтнем 2019р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 3,9%. 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 29,4 млрд.грн, що в порівнянних 
цінах на 11,4% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за листопад 

2019р. становив 2,9 млрд.грн і в порівнянних цінах проти листопада попереднього року збільшився на 15,0%, а 
проти попереднього місяця – на 3,9%. 

 

Промислове виробництво в січні–листопаді 2019 року 
У листопаді 2019р. обсяги промислового виробництва в області знизились як проти попереднього місяця п.р. 

на 5,4%, так і проти листопада 2018р. – на 8,6%. У цілому за січень–листопад п.р. порівняно з відповідним 
періодом попереднього року відбулося зниження виробництва на 4,1%. 

Зниження рівня промислового виробництва у листопаді п.р. порівняно з жовтнем було обумовлено 

зменшенням обсягів на підприємствах переробної промисловості на 7,3%, добувної промисловості і розроблення 
кар’єрів – на 3,0% та з постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря – на 0,2%. 

Зниження обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–листопада 2018р. сталося в 
результаті зменшення виробництва на підприємствах переробної промисловості на 5,7% та з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 1,3%. Водночас, на підприємствах добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 1,3%. 

 

Виробництво будівельної продукції в січні–листопаді 2019 року 
У січні–листопаді 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних 

робіт) на суму 3245,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 94,8%. 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 64,7% загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 26,4% та 8,9% відповідно. 

 
 

 



23.12.2019 

Підсумки роботи транспорту в січні–листопаді 2019 року 
У січні–листопаді 2019р. підприємствами транспорту перевезено 16,7 млн.т вантажів, що на 1,9% менше 

обсягу січня–листопада 2018р. Вантажооборот становив 9224,7 млн.ткм і збільшився на 1,7%. 

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 3,0% менше обсягу січня–листопада 2018р. Зменшилося 
відправлення нафти і нафтопродуктів на 54,5%, брухту чорних металів – на 35,9%, будівельних матеріалів –        

на 16,2%, добрив – на 14,5%, чорних металів – на 14,3%, зерна і продуктів перемолу – на 14,1%. У той же час 
збільшилося відправлення коксу у 2,7 раза, кам’яного вугілля – у 2,3 раза, руди залізної і марганцевої – на 8,7%. 

Вантажооборот збільшився на 1,2%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 
2019р. перевезено 4287,8 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–листопадом 2018р. на 2,9% більше, та 

виконано вантажооборот в обсязі 868,9 млн.ткм, на 7,3% більше. 
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом зменшилась на 28,3%, вантажооборот збільшився 

на 4,9%. 
Послугами пасажирського транспорту скористалися 117,1 млн. пасажирів, або 109,1% обсягу січня–

листопада 2018р. та виконано пасажирооборот в обсязі 2557,3 млн.пас.км, або 109,8%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
скористалися 75,2 млн. пасажирів, що склало 120,5% обсягу січня–листопада 2018р. Перевезення пасажирів 

автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось на 2,4% і склало 18,3 млн. пасажирів. 
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 3,5% менше обсягу січня–листопада 2018р., 

пасажирооборот збільшився на 0,2%. 

Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 19,5% менше відповідного періоду попереднього року, 
пасажирооборот зменшився на 14,1%. 

Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–листопаді 2019р. проти січня–
листопада 2018р. зменшився на 7,3% і становив 35,2 млн. пасажирів. 

 
20.12.2019 

Чисельність населення на 1 листопада 2019 року 

Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 1690423 
особи. 

Упродовж січня–жовтня 2019р. чисельність населення зменшилася на 15413 осіб. Порівняно з січнем–
жовтнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 1215 осіб та становив 13419 осіб. 

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

42 народжені. 
 

Чисельність населення м. Запоріжжя на 1 листопада 2019 року 
Чисельність наявного населення м. Запоріжжя, за оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 733007 осіб. 

Упродовж січня–жовтня 2019р. чисельність населення зменшилася на 5721 особу. Порівняно з січнем–

жовтнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 387 осіб та становив 5256 осіб. 
 

18.12.2019 
До дня енергетика 

Діяльність з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – це одна із провідних 
галузей промислового виробництва Запорізької області. Наш регіон має унікальний енергетичний комплекс, який є 

найпотужнішим в державі і складається з гідро-, тепло-, атомної, а також вітрової та сонячної електростанцій. 

Впродовж багатьох років по виробництву електроенергії наша область займає вагоме місце і складає майже 
третину загальнодержавного показника. 

За січень–жовтень 2019р. у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря було 
реалізовано продукції на суму 38,5 млрд.грн, що становить 23,5% обсягу реалізації промислової продукції 

Запорізької області. За 10 місяців п.р. галузь зменшила показники виробництва на 1,9%. За цей період усіма 

типами електростанцій було вироблено 38,9 млрд.кВт·год електроенергії (на 0,9% менше, ніж у січні–жовтні 
2018р.), пари та гарячої води – 3,3 млн.Гкал (на 19,2%). 

На підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–жовтні 2019р. 
було зайнято 23,3 тис. осіб (16,9% працюючих у промисловості), що на 0,1% менше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в січні–жовтні 2019р. становила 
17609,95 грн, що на 34,5% більше відповідного періоду попереднього року та на 31,2% – її рівня по 

промисловості. 

 
17.12.2019 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2019 року  
У січні–листопаді 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–листопадом 2018р. 

становив 122,6%, у т.ч. на підприємствах – 135,7%, у господарствах населення – 106,9%. 

 
 

 



16.12.2019 

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Запорізької області в 
січні–вересні 2019 року 

У січні–вересні 2019р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав 39308,4 млн.грн (у фактичних цінах), у 

відповідному періоді 2018р. – 35885,6 млн.грн. 
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу припадав на непродовольчі товари 

(85,8%). Їх питома вага зменшилась на 4,0 в.п. порівняно з січнем–вереснем 2018р. Головними джерелами 
формування структури оптового товарообороту залишились продукція виробничо-технічного призначення, 

сільськогосподарська сировина та паливо. 

У січні–вересні 2019р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи становила 14,2%, або    
5572,2 млн.грн. Переважала торгівля рибою, ракоподібними і молюсками (34,0% оптового товарообороту), 

напоями алкогольними (19,8%), а також м’ясом та м’ясними продуктами (8,9%). 
Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі за 9 місяців 2019р. становив 9216,2 млн.грн 

(23,4% оптового товарообороту області). У загальному обсязі товарів, перепроданих іншим підприємствам оптової 
торгівлі, переважала непродовольча група (76,2%). 

Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 18594,4 млн.грн (47,3% 

оптового товарообороту), що на 2,7 в.п. більше, ніж у відповідному періоді 2018р. 
У регіональному розрізі на м. Запоріжжя припадало 66,0% обсягів оптового товарообороту в діючих цінах. 

Серед районів області та міст обласного значення найбільші обсяги спостерігались у Пологівському районі (24,8%) 
та м. Мелітополі (2,4%).  

На 1 жовтня 2019р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили                 

8049,2 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 81,4%. 
 

13.12.2019 
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в листопаді 2019 року 

Ціни на споживчому ринку області в листопаді 2019р. по відношенню до жовтня 2019р. знизились на 0,3% 
(в Україні зросли на 0,1%), по відношенню до грудня 2018р. зросли на 3,5% (в Україні – на 4,3%). 

Продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді 2019р. по відношенню до жовтня 2019р. 

подешевшали на 0,6%. Найбільше (на 6,0% та на 4,8%) знизились ціни на фрукти та овочі. На 2,1–0,8% 
подешевшали м’ясо свинини, цукор, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, м’ясо птиці та олія 

соняшникова. Водночас подорожчали яйця (на 4,3%), молоко та молочна продукція, макаронні вироби, 
безалкогольні напої (на 3,6–0,7%). 

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 1,1% в результаті подорожчання тютюнових виробів      

(на 1,2%) та алкогольних напоїв (на 1,0%). 
Ціни на одяг і взуття знизились на 3,4%, зокрема, одяг подешевшав на 3,5%, а взуття – на 3,3%. 

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,1% внаслідок подорожчання 
природного газу (на 12,8%), а також послуг з централізованого водовідведення та постачання холодної води         

(на 1,9% та на 1,0% відповідно). 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дешевшими на 0,2% 
насамперед в результаті зменшення вартості побутової техніки (на 0,7%).  

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 0,7% внаслідок подорожчання амбулаторних послуг, а також 
фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,0% та на 0,7% відповідно). 

Зменшення вартості купівлі транспортних засобів та послуг автодорожнього пасажирського транспорту        
(на 2,3% та на 0,1% відповідно) стало чинником подешевлення у сфері транспорту на 0,6%.  

Ціни у сфері зв’язку знизились на 0,7% в результаті зменшення вартості мобільних телефонів (на 3,1%).  

Товари та послуги відпочинку і культури стали дорожчими на 0,1% в першу чергу за рахунок збільшення 
вартості послуг спортивних установ, квітів живих та туристичних послуг (на 4,0%, 2,9% та на 2,6% відповідно). 

Внаслідок зростання вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням та харчуванням поза домом       
(на 0,9% та на 0,1% відповідно), відбулось подорожчання у сфері ресторанів та готелів на 0,2%. 

Ціни різних товарів та послуг зросли на 0,2% в результаті подорожчання фінансових послуг (на 6,4%), а 

також ювелірних виробів, годинників та ритуальних послуг (на 1,8% та на 0,9% відповідно). 
 

04.12.2019 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в жовтні 2019 року 

Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в жовтні 2019р., включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, становила 277,9 млн.грн, або 91,2% нарахованих за цей місяць сум. За постачання 

електроенергії населенням області сплачено 133,5 млн.грн. 

Заборгованість населення на кінець жовтня 2019р. становила: постачання природного газу – 1010,9 млн.грн, 
централізоване опалення та постачання гарячої води – 898,0 млн.грн, утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 379,6 млн.грн, постачання електричної енергії – 320,4 млн.грн, централізоване 
постачання холодної води та водовідведення – 254,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 45,4 млн.грн. 

З початку року з населенням було укладено 249 договорів щодо погашення реструктуризованої 

заборгованості на загальну суму 868,4 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів 
становила 466,4 тис.грн. 

 



Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–вересні 2019 року 

У січні–вересні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1,0 млн.дол. США прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу), проти 0,5 млн.дол. у січні–вересні 2018р. Зменшення капіталу за цей період 

становить 5,1 млн.дол.  

Обсяг внесених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на                
01 жовтня 2019р. становив 925,0 млн.дол. США. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 

717,5 млн.дол. прямих інвестицій (77,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу –                   
207,5 млн.дол. (22,4%). 

Інвестиції надійшли з 51 країни світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 95,6% 

загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр; Швеція; Корея, Республіка; Нідерланди; Естонія; Словаччина; 
Швейцарія; Бермудські Острови; Панама; Беліз. 

На підприємствах промисловості зосереджено 650,6 млн.дол. (70,3%). Серед галузей переробної 
промисловості в машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання внесено 202,8 млн.дол.,             

у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 186,6 млн.дол., металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 87,2 млн.дол. У підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 118,0 млн.дол.,                      

в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 112,9 млн.дол., професійну, наукову та технічну 
діяльність – 15,3 млн.дол. 

 
03.12.2019 

Заробітна плата та стан її виплати в жовтні 2019 року 

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 
та більше, в жовтні 2019р. становила 348,2 тис. осіб. 

Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника в жовтні 2019р. становив 10734 грн (5 місце 
серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м. Київ) та на 30,7% більше 

мінімального (Чернівецька область). 
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2019р. становила 102,4 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 45,0 млн.грн. 

Вчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 
12734 грн кожен. 

 
Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 листопада 2019 року 

Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 листопада 2019р. становила                 

84,8 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 31,9 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 2,2 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

14184 грн кожен. 


