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Зовнішня торгівля товарами Запорізької області у І півріччі 2022 року
У І півріччі 2022 року експорт товарів у Запорізькій області становив 2117,9 млн.дол. США, або 95,7%,
порівняно із I півріччям 2021 року, імпорт – 924,7 млн.дол. США, або 106,1%. Позитивне сальдо становило
1193,2 млн.дол. США (у I півріччі 2021 року також позитивне – 1341,3 млн.дол. США).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 140 країн світу.
16.08.2022
Індекси споживчих цін у липні 2022 року
Ціни на споживчому ринку Запорізької області в липні 2022 року порівняно з червнем 2022 року знизились
на 0,1% (в Україні зросли на 0,7%), з початку року зросли на 17,3% (в Україні – на 18,2%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в липні 2022р. по відношенню до червня 2022р. подорожчали
на 0,2%. Найбільше зросли в ціні яйця (на 11,8%) та рис (на 7,3%). Також подорожчали кава, маргарин, крупи
гречані, чай, цукор, риба та продукти з риби (на 3,9–1,9%), масло, свинина, сало (на 1,6–1,1%). Водночас
подешевшали борошно пшеничне, фрукти, овочі (на 5,2–2,7%) та яловичина (на 1,7%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,4% насамперед в результаті зростання цін на
тютюнові вироби (на 2,5%).
Одяг і взуття подешевшали в цілому на 4,6% внаслідок зменшення вартості взуття (на 7,1%) та одягу (на
1,8%).
Зростання вартості стоматологічних послуг (на 14,8%) стало головним чинником підвищення цін у сфері
охорони здоров’я на 0,5%.
Насамперед внаслідок подешевлення палива та мастил (на 13,3%) ціни у сфері транспорту в цілому
знизились на 5,3%. Водночас на 3,3% підвищилась вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування
мобільним зв’язком (на 4,1%), вартості поштових послуг (на 2,9%) та мобільних телефонів (на 2,7%).
Ціни у сфері ресторанів та готелів зросли на 5,1% внаслідок підвищення вартості послуг пансіонатів (на
10,3%) та харчування поза домом (на 2,7%).
Зростання вартості страхування особистого транспорту (на 18,7%) та фінансових послуг (на 13,0%) стало
чинником подорожчання у сфері різних товарів та послуг на 2,1%.
15.08.2022
Особисті підсобні господарства населення у 2022 році
Значний вплив на рівень життя домогосподарств має наявність особистого підсобного господарства. У 2022
році земельними ділянками користуються 53,2% домогосподарств області, 15,1% домогосподарств утримують
худобу, птицю та бджіл.
Середня площа земельної ділянки, яку використовує одне домогосподарство, складає 211,7 сотки.
Більшу частину земельних ділянок (81,8%) домогосподарства здають в оренду.
11.08.2022
Житлові умови та ступінь задоволення ними домогосподарств у 2022 році
Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств області є забезпеченість житлом та рівень
його благоустрою. У 2022 році переважна більшість домогосподарств (96,6%) проживає в окремому житлі (окремій
квартирі або індивідуальному будинку). Разом з тим, 2,8% домогосподарств усе ще мешкає в гуртожитках, а 0,6%
– у комунальних квартирах.
Частка домогосподарств, що проживають у власному житлі (без урахування тих, які мешкають у
гуртожитках), складає 97,1%, наймають його у фізичних осіб – 2,9%.
У житлі з трьома кімнатами мешкає 35,4% домогосподарств, з двома кімнатами – 33,9%, з чотирма та
більше кімнатами – 22,9%, в однокімнатному житлі – 7,8%.
У перенаселеному житлі мешкає 52,2% населення області (без урахування тих, які мешкають у
гуртожитках). Зокрема, житлова площа 30,2% домогосподарств становить від 13,66 м 2 до 20,0 м2 на одну особу,
25,9% – понад 25,01 м2, 20,9% – від 9,01 м2 до 13,65 м2, а 12,9% – від 20,01 м2 до 25,0 м2, 10,1% – до 9,0 м2.
Індивідуальною системою опалення обладнано житло 38,9% домогосподарств, центральним опаленням –
44,3%. Централізованим газопостачанням користуються 80,2% домогосподарств, 12,3% – балонним газом.
Електричний бойлер у своєму житлі мають 50,0% домогосподарств, гаряче водопостачання – 30,8%, газову
колонку – 9,5%. Водопроводом обладнано житло 89,6% домогосподарств, каналізацією – 89,2%, ванну або душ
мають 87,3% домогосподарств.
Частка домогосподарств, що задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами, становить 54,8%,
не дуже задоволені ними – 30,9%, незадоволені та дуже незадоволені – 14,3%.
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Демографічні характеристики домогосподарств у 2022 році
Кількість домогосподарств області у 2022 році становить 678,0 тис., у тому числі 77,0% мешкають у міських
поселеннях.
Середній розмір домогосподарства становить 2,44 особи. Найбільше поширені домогосподарства, що
складаються з двох осіб (38,6%), найменше – з чотирьох та більше осіб (16,8%).
Дітей до 18 років у своєму складі мають 36,2% домогосподарств. Частка домогосподарств, які мають одну
дитину, складає 88,3%, двох – 11,3%, трьох та більше – 0,4%.
Кожне друге домогосподарство має дітей у віці 7–13 років.
У своєму складі 53,1% домогосподарств з дітьми мають дві дорослі особи, 34,9% – три та більше, 12,0% –
одну дорослу особу.
Переважна частка (98,5%) домогосподарств з дітьми, які утримуються однією дорослою особою, виховують
одну дитину.
Більшість домогосподарств (63,5%) мають у своєму складі працюючих осіб.
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Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2021 році
У 2021 році оцінювали свій рівень доходів як достатній 56,7% домогосподарств області. При цьому постійно
відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування – 40,9% опитаних, не вдавалося забезпечити навіть
достатнє харчування – 2,4%.
Вважали, що для того, щоб не відчувати себе бідними достатньо 9000,1–10000,0 грн у місяць на одну особу
32,7% респондентів, понад 13000,0 грн – 28,9%.
На думку 57,4% опитаних домогосподарств майновому становищу середнього класу відповідає щомісячний
грошовий дохід однієї особи, який перевищує 30000,0 грн.
За останні 12 місяців у переважної більшості респондентів (45,2%) матеріальне становище залишилося без
змін, а 51,2% домогосподарств вважають, що протягом наступних 12 місяців рівень їх добробуту не зміниться.

