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Надання населенню субсидій у 2017 році 
Упродовж 2017р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

звернулось 465,6 тис. домогосподарств, що в порівнянні з 2016р. на 21,1% більше.  

У 2017р. 453,6 тис. домогосподарств (97,4% із числа тих, які звернулись) було призначено субсидії готівкою 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з 2016р. на 24,6% більше.  

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в грудні 2017р. склала 330,8 тис. (46,3% загальної кількості 
домогосподарств області). 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, у 2017р. становила 192835,1 тис.грн (порівняно з 2016р. зменшилась на 10,8%).  
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 

одне домогосподарство в грудні 2017р. склав 713,5 грн, що в 1,6 раза менше, ніж у грудні 2016р. 
У 2017р. 33,4 тис. домогосподарств (85,2% із числа тих, які звернулись) було призначено субсидії готівкою 

для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.  
Загальна сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива в 2017р. становила 92382,1 тис.грн (у 2016р. – 63737,6 тис.грн). 

Середній розмір субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в грудні 2017р. становив 2790,8 грн, що на 36,4% 

більше, ніж у 2016р. 
 

Використання та запаси палива в грудні 2017 року 

Підприємствами та організаціями області в грудні 2017р., за даними вибіркового методу обстеження, було 
використано 425,7 тис.т вугілля кам’яного та 151,2 млн.м3 газу природного. Споживання палива дизельного, 

бензину моторного та пропану і бутану скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу 
АЗС) по області склало 10,1 тис.т, 2,0 тис.т та 0,4 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного   

5,8 тис.т, палива дизельного – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,9 тис.т. 
Порівняно з листопадом 2017р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат мазутів топкових 

важких у 4,3 раза, або на 2,5 тис.т, газу природного – на 7,5%, або на 10,5 млн.м³, вугілля кам’яного –            

на 5,9% або на 23,6 тис.т. 
Водночас зменшились обсяги використання палива дизельного на 29,0%, або на 4,1 тис.т, бензину 

моторного – на 7,1%, або на 0,1 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 3,0%, або на 13,4 т.  
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 січня 2018р. у кількості        

218,1 тис.т, мазутів топкових важких – 9,1 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і 

бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 11,2 тис.т, 3,3 тис.т та 0,8 тис.т відповідно. 
Порівняно з 1 грудня 2017р. зменшились запаси мазутів топкових важких – на 17,9%, або на 2,0 тис.т. 

Збільшились запаси вугілля кам’яного – на 18,6%, або на 34,1 тис.т, пропану та бутану скраплених на 16,8%, або 
на 0,1 тис.т, палива дизельного – на 4,6%, або на 0,5 тис.т, бензину моторного – на 3,2%, або на 0,1 тис.т.  

 

Чисельність населення Запорізької області на 1 грудня 2017 року 
Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 1724202 

особи. 
Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 15286 осіб. Порівняно з січнем–

листопадом 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 1379 осіб та становив – 12482 особи. 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 

51 народжений. 

 
Тваринництво області у 2017 році 

У 2017р. (за попередніми даними) індекс продукції тваринництва порівняно з 2016р. становив 95,0%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 87,2%, у господарствах населення – 99,9%. 

Вироблено основних видів тваринницької продукції у 2017р.: реалізовано на забій сільськогосподарських 

тварин (у живій масі) – 71,1 тис.т, молока – 260,6 тис.т, яєць – 682,3 млн.шт. Порівняно з 2016р. загальні обсяги 
виробництва молока збільшились на 0,4%, м’яса та яєць – зменшились відповідно на 10,1%  та на 2,8%. 

У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім 
малих) частка свиней становила 61,3%, птиці – 27,7%, великої рогатої худоби – 9,1%. 

У 2017р. у сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у 
порівнянні з 2016р. зменшився на 20,7%.  

Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 

110,0% (торік – 107,3%). 
Станом на 1 січня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 113,9 тис. голів великої рогатої 

худоби, у т.ч. корів – 58,3 тис. голів, свиней – 219,8 тис. голів, овець та кіз – 63,8 тис. голів, птиці – 4995,5 тис. 
голів. Проти цієї дати 2017р. темпи збільшення (зменшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів, 



становили відповідно 105,2% та 99,7%, свиней – 82,0%, овець та кіз – 107,6%, птиці – 85,5%. 

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 82,4% загальної кількості великої рогатої худоби 
(торік – 81,3%), у т.ч. корів – 88,0% (87,9%), свиней – 37,9% (34,6%), овець та кіз – 79,0% (83,5%) і птиці – 

48,3% (46,2%). 

 
Рослинництво області у 2017 році 

У 2017р. (за попередніми даними) індекс продукції рослинництва порівняно з 2016р. становив 97,3%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 100,4%, у господарствах населення – 92,7%.  

Господарствами всіх категорій у 2017р. одержано 2905,9 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 10,7% 

більше, ніж у 2016р., у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 2195,0 тис.т (на 11,6% більше). Збільшення 
обсягів культур зернових та зернобобових відбулося за рахунок збільшення зібраної площі на 68,4 тис.га, або на 

7,8%.  
Обсяг виробництва пшениці у 2017р. становив 2078,2 тис.т (на 21,7% більше, ніж торік), ячменю –           

529,9 тис.т, кукурудзи на зерно – 136,5 тис.т (менше, ніж у 2016р., відповідно на 9,9% та на 8,2%). 
Виробництво соняшнику в усіх категоріях господарств зменшилось на 12,1% і становило 866,3 тис.т за 

рахунок зменшення зібраної площі на 5,1%. 

Картоплі накопано 226,2 тис.т (на 14,2% менше, ніж у 2016р.). Зменшення виробництва картоплі відбулося 
за рахунок зменшення урожайності на 20 ц (у 2016р. вона становила 120,2 ц з 1 га). 

Виробництво овочів у 2017р. склало 352,3 тис.т, що менше ніж у 2016р. на 10,0%. 
За рахунок збільшення урожайності плодів та ягід на 1,6 ц, їх виробництво збільшилось проти 2016р. на 

0,5% і склало 62,1 тис.т. 

 
25.01.2018 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області в грудні 2017 року 
У грудні 2017р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) 

через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 305 одиниць, у тому числі 14 одиниць, на яких 
здійснювався продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану), було продано в роздріб 

світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 375,1 млн.грн, з якої 213,1 млн.грн (56,8%) становив роздрібний 

товарооборот від продажу бензину моторного, 93,3 млн.грн (24,9%) – газойлів (палива дизельного), 64,3 млн.грн 
(17,1%) – пропану та бутану скраплених і 4,4 млн.грн (1,2%) – газу природного скрапленого або у газоподібному 

стані (метану) для автомобілів. 
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 5,8 тис.т, що на 6,7% менше, ніж у грудні 

2016р., газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т (на 3,7% менше), пропану та бутану скраплених – 2,9 тис.т      

(на 10,1% більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,2 тис.т (на 10,4% менше). 
В обсязі реалізованого бензину 54,5% припадало на продаж бензину марки А-92 та 45,2% – А-95. 

Крім того, оптовий товарооборот від продажу суб’єктам господарювання світлих нафтопродуктів і газу через 
АЗС за безготівковим розрахунком (за укладеними договорами) для здійснення ними господарської діяльності 

склав 40,5 млн.грн, з якого 23,7 млн.грн (58,6%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),          

11,3 млн.грн (27,9%) – бензину моторного, 2,9 млн.грн (7,1%) – пропану та бутану скраплених та 2,6 млн.грн 
(6,4%) – газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) для автомобілів.  

У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 0,8 тис.т, бензину моторного – 
0,3 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,1 тис.т і газу природного скрапленого або у газоподібному стані 

(метану) – 0,1 тис.т.  
 

24.01.2018 

Промислове виробництво у 2017 році 
У грудні 2017р. обсяги промислового виробництва в області збільшились як проти попереднього місяця на 

7,5%, так і проти грудня 2016р. – на 4,7%. У цілому за 2017р. порівняно з 2016р. відбулося зростання 
виробництва на 5,9%.  

Зростання промислового виробництва в грудні п.р. порівняно з листопадом було обумовлене збільшенням 

обсягів на підприємствах переробної промисловості на 6,5% та з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – на 14,6%. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

виробництво знизилось на 1,1%. 
Зростання обсягів промислового виробництва у 2017р. проти 2016р. сталося в результаті                             

збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 3,5%,                       
переробної промисловості – на 4,8% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –           

на 10,9%. 

Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва за 2017р. відбулося в усіх галузях за 
винятком виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу і поліграфічної діяльності. 
 

Роздрібний товарооборот області у 2017 році 

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців області, 
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017 році населенню реалізовано товарів на 

36,3 млрд.грн. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до попереднього року (враховуючи 



індекс споживчих цін) становив 105,9% (в Україні – 108,8%).  

У грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року роздрібна торгівля збільшилась на 11,3%, а щодо 
листопада 2017 року – на 24,1%. 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 25,6 млрд.грн, що у порівнянних 

цінах на 4,2% більше обсягу попереднього року. Роздрібний товарооборот за грудень 2017р. становив                         
2,8 млрд.грн і в порівняних цінах проти грудня попереднього року збільшився на 9,5%, а проти попереднього 

місяця – на 24,1%. 
 

Стан зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування підприємств області з країнами Європейського 

Союзу за 9 місяців 2017 року 
За 9 місяців 2017р. експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 637,2 млн.дол. США (за 9 місяців 

2016р. – 483,2 млн.дол.), імпорт – 313,7 млн.дол. (за 9 місяців 2016р. – 278,1 млн.дол.). 
Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Польщу (18,8% обсягу до країн ЄС), Італію 

(17,1%), Болгарію (14,4%), Німеччину (8,4%), Чехію (7,8%). Найкрупнішим імпортером була Німеччина (29,6%). 
Значні обсяги імпорту товарів припадали на Польщу (9,7%), Францію (7,4%), Італію (7,1%), Словаччину (6,9%), 

Бельгію (6,7%), Велику Британію (6,0%). 

В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та 
виробам з них (68,9%). Питома вага експорту мінеральних продуктів дорівнювала 10,0%, обладнання – 5,6% 

обсягу до ЄС.  
У загальному обсязі імпорту з країн Євросоюзу 41,0% становило обладнання. Питома вага імпорту 

мінеральних продуктів дорівнювала 16,4%. Надходження недорогоцінних металів та виробів з них становили 

9,4%.  
Вартісні обсяги наданих послуг до країн ЄС зменшились проти 9 місяців 2016р. на 17,4%, отриманих – 

збільшились на 6,8% і дорівнювали 31,8 млн.дол. та 17,3 млн.дол. відповідно.  
Основними споживачами послуг були Німеччина (53,3% обсягу до країн ЄС), Велика Британія (9,3%) та Кіпр 

(7,6%). Найбільші обсяги імпорту послуг здійснювались з Кіпру (30,8%), Польщі (16,7%), Словаччини (16,4%), 
Німеччини (8,0%).  

У складі експорту переважали послуги з ремонту та технічного обслуговування (49,4% обсягу до країн ЄС),  

у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (22,3%), зі страхування (10,2%). 
Імпортувались з ЄС послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (30,1% обсягу з країн ЄС), транспортні 

(27,9%), ділові (23,2%).  
Станом на 01 жовтня 2017р. в економіку області з країн Євросоюзу залучено 709,8 млн.дол. прямого 

іноземного капіталу. Більше 90% вкладень з країн ЄС приходиться на Кіпр, Швецію та Нідерланди.  

Капітал нерезидентів, переважно, зосередився на підприємствах промисловості (66,0% загального обсягу 
прямих інвестицій з країн ЄС), а саме: у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (27,8%),     

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16,9%), у металургійному виробництві, 
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (11,7%), в оптовій та роздрібній торгівлі, 

ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (17,1%), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим 

майном (12,0%). 
 

Виконання будівельних робіт у 2017 році 
У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2387,7 млн.грн. Індекс будівельної 

продукції порівняно з 2016р. становив 122,9%. 
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 60,5% загального обсягу виконаних 

будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 28,4% та 11,1% відповідно. 

 
17.01.2018 

Індекс сільськогосподарської продукції у 2017 році (попередні дані) 
У 2017 році індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно з 2016 роком становив 96,8%, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – 98,5%, у господарствах населення – 94,7%.  

Індекс обсягу продукції рослинництва становив 97,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 
100,4%, у господарствах населення – 92,7%. Індекс обсягу продукції тваринництва становив 95,0%, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – 87,2%, у господарствах населення – 99,9%. 
 

12.01.2018 
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в грудні 2017 року 

Ціни на споживчому ринку області в грудні 2017р. по відношенню до листопада 2017р. зросли на 0,7%        

(в Україні – на 1,0%), по відношенню до грудня 2016р. – зросли на 14,1% (в Україні – на 13,7%). 
Ціни в грудні 2017р. по відношенню до листопада 2017р. на продукти харчування та безалкогольні напої 

підвищились на 1,4%. Зросли в ціні банани, пшоно, крупи ячні та яйця (на 14,9–9,8%). Серед овочів, які 
подорожчали на 5,1%, найпомітніше зросли в ціні помідори, огірки, буряк, перець солодкий, гриби (на 47,2–

11,4%). Молоко, кисломолочна продукція, сало, сметана, яловичина подорожчали на 4,7–1,7%. У той же час 

подешевшали цитрусові, крупи гречані, цукор, рис, напої безалкогольні (на 8,6–2,2%). 
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,7% в результаті зростання цін на тютюнові вироби 

(на 0,7%) та алкогольні напої (на 0,6%). 



Вартість одягу і взуття зменшилась на 4,0%, зокрема, взуття стало дешевшим на 4,3%, одяг – на 3,8%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 0,3% за рахунок 
зниження вартості скрапленого газу, тарифів на водопостачання, каналізацію, опалення (на 1,4–0,8%). 

Вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла зменшилась на 

0,1% в результаті здешевлення товарів для підтримки чистоти та постільної білизни (на 1,2 та на 0,1% 
відповідно). 

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,3% відбулось внаслідок подорожчання послуг санаторно-
курортних установ, інших медичних товарів та стоматологічних послуг (на 2,0–0,8%). 

Зростання вартості транспортних послуг, експлуатації власних транспортних засобів та купівлі транспортних 

засобів (на 2,6–1,2%) стало причиною підвищення цін у сфері транспорту на 2,2%. 
Подорожчання у сфері зв’язку на 0,4% відбулось в результаті зростання абонентної плати за користування 

мобільним зв’язком (на 1,5%). 
Товари та послуги відпочинку і культури стали дешевшими на 0,3%, в основному, за рахунок здешевлення 

іграшок та туристичних послуг (на 4,3% та на 1,1% відповідно). 
Послуги у сфері освіти стали дорожчими на 0,1% внаслідок підвищення вартості навчання на курсах 

іноземної мови (на 1,2%). 

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 0,6% в результаті зростання вартості харчування поза домом 
(на 0,7%). 

Ціни різних товарів та послуг знизились на 0,1% насамперед внаслідок зменшення витрат на страхування 
автомобіля (на 5,5%). 

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в листопаді 2017 року 
Упродовж січня–листопада 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи 

погашення боргів попередніх періодів, 3050,7 млн.грн, або 94,3% нарахованих за цей період сум. За 
електроенергію населенням області сплачено 1286,8 млн.грн. 

Заборгованість населення на кінець листопада 2017р. становила: газопостачання – 632,1 млн.грн, 
централізоване опалення та гаряче водопостачання – 592,7 млн.грн, утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 145,3 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 111,7 млн.грн, 

вивезення побутових відходів – 25,5 млн.грн, постачання електроенергії – 149,1 млн.грн. 
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт 

год), на одного власника особового рахунку в листопаді 2017р. становили 1091,4 грн. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 «Про затвердження Порядку 

погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» з 

початку року з населенням було укладено 217 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на 
загальну суму 691,0 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила        

298,3 тис.грн. 
 

03.01.2018 

Заробітна плата та стан її виплати в листопаді 2017 року 
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 

та більше, в листопаді 2017р. становила 363,2 тис. осіб. 
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в листопаді п.р. становив 7326 грн   

(5 місце серед регіонів України), що на 37,1% менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 24,2% 
більше мінімального (Чернігівська область). 

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2017р. становила 112,8 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 80,6 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 7,0 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

11457 грн кожен. 


