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31.08.2021
Підсумки роботи транспорту в січні–липні 2021 року
У Запорізькій області в січні–липні 2021 року підприємствами транспорту перевезено 11,1 млн.т вантажів, що
на 11,2% більше обсягу січня–липня 2020 року. Вантажообіг становив 6273,2 млн.ткм і збільшився на 14,5%.
Залізничним транспортом відправлено 7389,5 тис.т вантажів (на 1,9% менше обсягу січня–липня 2020 року).
Зменшилося відправлення коксу на 3,2%, будівельних матеріалів – на 22,2%, брухту чорних металів – на 47,5%,
нафти і нафтопродуктів – у 2,5 раза. У той же час збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 6,8 раза,
добрив – в 1,5 раза, зерна і продуктів перемолу – на 19,7%, чорних металів – на 4,2%, руди залізної і
марганцевої – на 2,1%. Вантажообіг збільшився на 13,9% та становив 5631,5 млн.ткм.
Автомобільним транспортом перевезено 3508,6 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–липнем 2020 року
в 1,7 раза більше) та виконано вантажообіг в обсязі 629,1 млн.ткм (на 23,1% більше).
Протягом січня–липня 2021 року послугами пасажирського транспорту скористалися 40,5 млн. пасажирів
(94,6% обсягу січня–липня 2020 року) та виконано пасажирообіг в обсязі 763,4 млн.пас.км (106,1%).
Послугами автомобільного транспорту скористалися 26,9 млн. пасажирів, що становило 91,0% показника
січня–липня 2020 року.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–липні 2021 року порівняно з
січнем–липнем 2020 року зменшився на 2,3% і становив 11,1 млн. пасажирів.
27.08.2021
Роздрібна торгівля в січні–липні 2021 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2021 року населенню реалізовано
товарів на 34,4 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–липня 2020 року
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 113,9%.
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у липні 2021 року
У Запорізькій області в липні 2021 року суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 293 од, було продано
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 707,7 млн.грн, з якої 319,4 млн.грн (45,1%) становив загальний
товарооборот від продажу бензину моторного, 211,8 млн.грн (29,9%) – газойлів (палива дизельного),
168,8 млн.грн (23,9%) – пропану і бутану скраплених та 7,7 млн.грн (1,1%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 53,4%,
марки А-92 – 44,2%.
Капітальні інвестиції в січні–червні 2021 року
У січні–червні 2021 року підприємствами та організаціями Запорізької області за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 7762,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в 1,6 раза більше обсягу капітальних інвестицій
за відповідний період 2020 року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 65,9% загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів
освоєно 32,7% капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів банків та інших позик
становила 0,8%.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у
машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 54,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 39,4%.
У нематеріальні активи вкладено 1,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
Промислове виробництво в січні–липні 2021 року
У січні–липні 2021 року обсяг промислового виробництва в Запорізькій області збільшився в порівнянні з
січнем–липнем 2020 року на 6,4%, що сталося в результаті зростання виробництва на підприємствах з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 10,7%, переробної промисловості – на 5,0% та добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – на 4,1%.
26.08.2021
Реалізація продукції сільського господарства в січні–липні 2021 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої
сільськогосподарської продукції в січні–липні 2021 року становив 8786,4 млн.грн, у т.ч. продукції
рослинництва – 7939,6 млн.грн, тваринництва – 846,8 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–липень 2021 року
порівняно із січнем–липнем 2020 року зросли на насіння культур олійних (у 2 рази), на яйця (в 1,9 раза), на

культури зернові та зернобобові (на 36,4%), на молоко (на 13,2%), на тварин сільськогосподарських живих
(на 9,7%), на культури овочеві (на 0,4%), знизились на культури плодові та ягідні (на 4,9%).
20.08.2021
Чисельність населення Запорізької області на 1 липня 2021 року
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2021 року становила 1654467 осіб.
Упродовж січня–червня 2021 року чисельність населення зменшилася на 12048 осіб. Порівняно з
січнем–червнем попереднього року обсяг природного скорочення збільшився на 2918 осіб та становив 11558 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
29 живонароджених.
Тваринництво в січні–липні 2021 року
У січні–липні 2021 року в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–липнем 2020
року становив 84,7%, у т.ч. на підприємствах – 74,5%, у господарствах населення – 91,1%.
У січні–липні 2021 року реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 32,3 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 112,5 тис.т, яєць – 249,3 млн.шт. Порівняно з
січнем–липнем 2020 року загальні обсяги виробництва яєць зменшились на 30,9%, молока та м’яса – на 8,9% і
3,9% відповідно.
Станом на 1 серпня 2021 року в усіх категоріях господарств нараховувалося 64,5 тис. голів овець та кіз
(на 8,4% менше, ніж на 1 серпня 2020 року), 69,2 тис. голів великої рогатої худоби (на 15,6% менше)
(у т.ч. корів – 35,9 тис. голів (на 14,7% менше)), свиней – 155,9 тис. голів (на 13,2% менше),
птиці – 3603,3 тис. голів (на 24,1% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 77,3% (на 1 серпня 2020 року – 79,9%) загальної
кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 85,0% (86,5%)), птиці – 71,8% (56,7%), овець та кіз – 62,5%
(66,2%) і свиней – 39,3% (37,2%).
18.08.2021
Зовнішня торгівля товарами та послугами Запорізької області у І півріччі 2021 року
У І півріччі 2021 року експорт товарів становив 2192,1 млн.дол. США, або 154,4% порівняно із
І півріччям 2020 року, імпорт – 771,4 млн.дол., або 130,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
становило 1420,7 млн.дол.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них (61,6% загального
експорту), механічні та електричні машини (11,4%), мінеральні продукти (7,2%), продукти рослинного
походження (6,8%).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 713,2 млн.дол., або 32,5% загального
обсягу експорту та збільшився порівняно із І півріччям 2020 року в 2,1 раза.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Чехії, Італії, Іспанії,
Німеччини, Австрії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації,
США, Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Індії.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти (23,9% загального імпорту), недорогоцінні
метали та вироби з них (22,9%), механічні та електричні машини (22,2%), засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби (6,5%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 237,6 млн.дол., або 30,8% загального обсягу імпорту та зменшився
порівняно із І півріччям 2020 року на 8,8%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії. Серед
інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, США,
Білорусі, Грузії, Казахстану.
У І півріччі 2021 року експорт послуг становив 72,1 млн.дол., або 90,9% порівняно із І півріччям 2020 року,
імпорт – 11,3 млн.дол., або 94,3%. Позитивне сальдо становило 60,8 млн.дол.
Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного обслуговування, у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, транспортні.
Головними партнерами в експорті послуг були Об’єднані Арабські Емірати, США, Узбекистан, Сингапур,
Російська Федерація, Кіпр, Алжир, Індія.
13.08.2021
Індекси споживчих цін у липні 2021 року
Ціни на споживчому ринку Запорізької області в липні 2021 року порівняно з червнем 2021 року знизились
на 0,3% (в Україні зросли на 0,1%), з початку року зросли на 6,6% (в Україні – на 6,5%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в липні 2021 року порівняно з червнем 2021 року подешевшали
на 0,3%. Найбільше знизились ціни на овочі (на 6,2%). На 2,3–1,0% подешевшали яйця, борошно пшеничне,
кисломолочна продукція, сало, рис, макаронні вироби, сир і м’який сир. Водночас зросли ціни на цукор (на 6,5%),
м’ясо та м’ясопродукти, масло, олію соняшникову, фрукти (на 1,0–0,6%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,9% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби
(на 1,1%) та алкогольні напої (на 0,7%).
Вартість одягу і взуття знизилась на 6,6%, зокрема одяг подешевшав на 7,0%, а взуття – на 6,2%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулось в
основному за рахунок зростання вартості оренди житла (на 1,5%).
Подешевлення фармацевтичної продукції (на 0,7%) стало причиною зниження цін у сфері охорони здоров’я
на 0,6%
Ціни на транспорт в цілому зросли на 0,1% насамперед внаслідок подорожчання палива та мастил (на 2,0%)
та вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті (на 1,6%).
Чинником зниження цін у сфері зв’язку на 0,4% стало подешевлення мобільних телефонів (на 2,2%).
У результаті подорожчання вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (на 4,0%) та харчування
поза домом (на 0,6%) ціни у сфері ресторанів та готелів зросли на 1,1%.
Серед різних товарів та послуг, які подорожчали на 0,3%, найбільше зросла вартість страхування особистого
транспорту (на 1,3%).
12.08.2021
Оплата населенням Запорізької області житлово-комунальних послуг у червні 2021 року
У червні 2021 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 551,9 млн.грн, або 117,0%
нарахованих за цей період сум.
На кінець червня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та
гарячої води становила 1443,3 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 529,5 млн.грн, за
управління багатоквартирним будинком – 406,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та
водовідведення – 371,3 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 68,0 млн.грн.
У червні 2021 року з населенням було укладено 179 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 1765,3 тис.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів,
становила 750,3 тис.грн.
11.08.2021
Особисті підсобні господарства населення Запорізької області у 2021 році
Значний вплив на рівень життя домогосподарств має наявність особистого підсобного господарства.
У 2021 році земельними ділянками користуються 56,2% домогосподарств області, а 19,2% домогосподарств
утримують худобу, птицю та бджіл.
Середня площа земельної ділянки, яку використовує одне домогосподарство, складає 224,8 сотки.
Більшу частину земельних ділянок (86,0%) домогосподарства здають в оренду.
09.08.2021
Житлові умови та ступінь задоволення ними домогосподарств Запорізької області у 2021 році
Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств області є забезпеченість житлом та рівень
його благоустрою. У 2021 році переважна більшість домогосподарств (96,5%) проживає в окремому житлі
(окремій квартирі або індивідуальному будинку). Разом з тим, 2,4% домогосподарств усе ще мешкає в
гуртожитках, а 1,1% – у комунальних квартирах та частині індивідуальних будинків.
Частка домогосподарств, що проживають у власному житлі (без урахування тих, які мешкають у
гуртожитках), складає 95,1%, наймають його у фізичних осіб – 4,8%, проживають у державному та відомчому
житлі – 0,1%.
У житлі з трьома кімнатами мешкає 36,3% домогосподарств, з двома кімнатами – 32,8%, з чотирма та
більше кімнатами – 21,1%, в однокімнатному житлі – 9,8%.
У перенаселеному житлі мешкає 51,9% населення області (без урахування тих, які мешкають у
гуртожитках). Зокрема, житлова площа 31,9% домогосподарств становить від 9,01 м 2 до 13,65 м2 на одну особу,
26,1% – понад 25,01 м2, 23,9% – від 13,66 м2 до 20,0 м2, 9,5% – до 9,0 м2, а 8,6% – від 20,01 м2 до 25,0 м2.
Індивідуальною системою опалення обладнано житло 42,9% домогосподарств, центральним
опаленням – 39,4%. Централізованим газопостачанням користуються 79,9% домогосподарств, 15,1% – балонним
газом. Електричний бойлер у своєму житлі мають 50,1% домогосподарств, гаряче водопостачання – 28,7%, газову
колонку – 9,3%. Водопроводом обладнано житло 87,9% домогосподарств, каналізацією – 87,2%, ванну або душ
мають 84,8% домогосподарств.
Частка домогосподарств, що задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами, становить 55,7%,
не дуже задоволені ними – 32,2%, незадоволені та дуже незадоволені – 12,1%.
06.08.2021
Демографічні характеристики домогосподарств Запорізької області у 2021 році
Кількість домогосподарств області у 2021 році становить 688,4 тис., у т.ч. 77,0% мешкають у міських
поселеннях.
Середній розмір домогосподарства становить 2,44 особи. Найбільше поширені домогосподарства, що
складаються з двох осіб (29,3%), найменше – з чотирьох та більше осіб (17,2%).
Дітей до 18 років у своєму складі мають 35,9% домогосподарств. Частка домогосподарств, які мають одну
дитину, складає 86,9%, двох – 12,0%, трьох та більше – 1,1%.
Майже кожне друге домогосподарство має дітей у віці 7–13 років.
У своєму складі 60,5% домогосподарств з дітьми мають дві дорослі особи, 33,7% – три та більше, 5,8% – одну
дорослу особу.

Переважна частка (86,9%) домогосподарств з дітьми, які утримуються однією дорослою особою, виховують
одну дитину.
Більшість домогосподарств (64,4%) мають у своєму складі працюючих осіб.
До Дня будівельника
У I півріччі 2021 року підприємствами Запорізької області виконано будівельних робіт на суму
1077,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2020 року склав 84,0%.
Нове будівництво становило 17,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоcнащення – 35,4%, ремонт (капітальний та поточний) – 47,3%.
На підприємствах будівництва в січні–червні 2021 року було зайнято 4,7 тис. осіб. Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника в січні–червні п.р. становила 7920,04 грн, що на 40,0% менше рівня
по області та на 9,0% більше, ніж у січні–червні 2020 року.
03.08.2021
Самооцінка домогосподарствами Запорізької області рівня своїх доходів у 2020 році
У 2020 році оцінювали свій рівень доходів як достатній 49,3% домогосподарств області. До бідних відносили
себе 72,3% домогосподарств, до не бідних, але ще не представників середнього класу – 27,6%, до представників
середнього класу – 0,1% домогосподарств. До заможних жоден з респондентів області у 2020 році себе не
відносив. При цьому постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування – 46,8% опитаних, не вдавалося
забезпечити навіть достатнє харчування – 3,9%.
Вважали, що для того, щоб не відчувати себе бідними достатньо 9000,1–10000,0 грн у місяць на одну особу
30,4% респондентів, понад 10000,0 грн – 37,6%.
На думку 73,1% опитаних домогосподарств майновому становищу середнього класу відповідає щомісячний
грошовий дохід однієї особи, який перевищує 22000,0 грн.
За останні 12 місяців у переважної більшості респондентів (41,7%) матеріальне становище залишилося без
змін, а 53,0% домогосподарств вважають, що протягом наступних 12 місяців рівень їх добробуту не зміниться.
02.08.2021
Заробітна плата по Запорізькій області в червні 2021 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, у червні 2021 року становила 333,9 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в червні 2021 року становив
13895 грн, що на 3,1% більше, ніж у травні 2021 року та на 20,3% – ніж у червні 2020 року.
Виробництво будівельної продукції в січні–червні 2021 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької
області в січні–червні 2021 року становив 1077,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з
січнем–червнем 2020 року дорівнював 84,0%.
Нове будівництво становило 17,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоcнащення – 35,4%, ремонт (капітальний та поточний) – 47,3%.

