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31.01.2022
Підсумки роботи транспорту у 2021 році
У Запорізькій області у 2021 році підприємствами транспорту перевезено 20,0 млн.т вантажів, що на 11,7%
більше обсягу 2020 року. Вантажообіг становив 11179,6 млн.ткм і збільшився на 11,3%.
Залізничним транспортом відправлено 12767,6 тис.т вантажів (на 3,8% менше обсягу 2020 року).
Зменшилося відправлення руди залізної і марганцевої на 0,8%, будівельних матеріалів – на 35,3%, брухту чорних
металів – на 43,7%. У той же час збільшилося відправлення кам’яного вугілля у 3,8 раза, зерна і продуктів
перемолу – в 1,6 раза, добрив – на 22,6%, коксу – на 9,5%, нафти і нафтопродуктів – на 9,3%, чорних металів –
на 8,4%. Вантажообіг збільшився на 9,9% та становив 9984,8 млн.ткм.
Автомобільним транспортом перевезено 6928,0 тис.т вантажів (у порівнянні з 2020 роком в 1,7 раза більше)
та виконано вантажообіг в обсязі 1174,6 млн.ткм (на 28,3% більше).
Протягом 2021 року послугами пасажирського транспорту скористалися 72,4 млн. пасажирів (99,3% обсягу
2020 року) та виконано пасажирообіг в обсязі 1262,5 млн.пас.км (107,0%).
Послугами автомобільного транспорту скористалися 47,2 млн. пасажирів, що становило 93,2% показника
2020 року.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у 2021 році порівняно з 2020 роком збільшився
на 11,4% і становив 21,0 млн. пасажирів.
26.01.2022
Роздрібна торгівля у 2021 році
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021 році населенню реалізовано товарів на
62,3 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до 2020 року (враховуючи індекс
споживчих цін) становив 110,6%.
20.01.2022
Чисельність населення Запорізької області на 1 грудня 2021 року
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 1640876 осіб.
Упродовж січня–листопада 2021 року чисельність населення зменшилася на 25639 осіб. Порівняно з січнем–
листопадом попереднього року обсяг природного скорочення збільшився на 7583 особи та становив 23850 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
27 живонароджених.
14.01.2022
Оплата населенням Запорізької області житлово-комунальних послуг у листопаді 2021 року
У листопаді 2021 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 612,1 млн.грн, або
59,5% нарахованих за цей період сум.
На кінець листопада 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої
води становила 1597,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 498,2 млн.грн, за управління
багатоквартирним будинком – 409,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
375,0 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 73,5 млн.грн.
У листопаді 2021 року з населенням було укладено 105 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 1257,2 тис.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів,
становила 1330,0 тис.грн.
Індекси споживчих цін у грудні 2021 року
Інфляція на споживчому ринку Запорізької області у грудні 2021 року порівняно з листопадом 2021 року
становила 0,8% (в Україні – 0,6%), за рік у цілому – 8,8% (в Україні – 10,0%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у грудні 2021 року порівняно з листопадом 2021 року
зросли на 1,2%. Найпомітніше подорожчали яйця (на 12,3%) та овочі (на 10,4%). Також ціни зросли на сало,
кондитерські вироби з борошна, масло, яловичину, рис, молоко, продукти переробки зернових, макаронні вироби,
хліб, сири (на 4,5–1,4%), олію соняшникову, свинину, м’ясо свійської птиці (на 1,0–0,2%). Водночас суттєво
подешевшали цукор, фрукти, безалкогольні напої (на 5,7–1,5%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на
1,8%). Водночас алкогольні напої подешевшали (на 0,7%).
Вартість одягу і взуття зменшилась на 5,6%, зокрема одяг подешевшав на 6,3%, а взуття – на 5,0%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулось у першу
чергу за рахунок вартості оренди житла (на 3,4%).
Підвищення вартості амбулаторних послуг, а також фармацевтичної продукції, медичних товарів та
обладнання (на 0,6%) стало основною причиною зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6%.

Подешевлення у сфері транспорту в цілому на 0,3% відбулось насамперед внаслідок зменшення вартості
палива та мастил (на 2,7%) та проїзду в міжміському поїзді (на 2,0%).
Зростання цін у сфері різних товарів та послуг на 9,7% зумовлене подорожчанням ритуальних послуг
(на 81,5%) та підвищенням вартості страхування особистого транспорту (на 5,2%).
10.01.2022
Виробництво будівельної продукції в січні–листопаді 2021 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в
січні–листопаді 2021 року становив 2793,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом
2020 року дорівнював 90,8%.
Нове будівництво становило 18,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та
технічне переоcнащення – 30,6%, ремонт (капітальний та поточний) – 51,3%.

