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Надання населенню субсидій у червні 2018 року
Упродовж січня–червня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулось 77,9 тис. домогосподарств, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в
4,5 раза менше.
У січні–червні 2018р. 95,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в 2,2 раза менше.
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в червні 2018р. склала 68,2 тис.од (9,5% загальної кількості
домогосподарств області).
Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, у січні–червні 2018р. становила 29832,7 тис.грн (порівняно з відповідним періодом 2017р. вона
зменшилась у 4,8 раза).
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на
одне домогосподарство в червні 2018р. склав 88,7 грн, що в 2,2 раза менше, ніж у червні 2017р.
У січні–червні 2018р. 25,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р.
на 8,4% більше.
Сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива в січні–червні 2018р. становила 77138,9 тис.грн, у відповідному періоді 2017р. –
66008,9 тис.грн.
Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива на одне домогосподарство в червні 2018р. становив 2802,8 грн, що на 0,3% менше, ніж у червні 2017р.
Використання та запаси палива в червні 2018 року
Підприємствами та організаціями області в червні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було
використано 378,0 тис.т вугілля кам’яного та 39,4 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 15,8 тис.т, 2,3 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
6,4 тис.т, палива дизельного – 3,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,1 тис.т.
Порівняно з травнем 2018р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат пропану та бутану
скраплених – на 18,8%, або на 99,4 т, палива дизельного на 15,4 %, або на 2,1 тис.т, бензину моторного на
6,6%, або на 0,1 тис.т.
Водночас зменшились обсяги використання мазутів паливних – на 98,2%, або на 32,0 т, газу
природного – на 2,9%, або на 1,2 млн.м³, вугілля кам’яного на 1,8%, або на 6,9 тис.т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 липня 2018р. у кількості
228,8 тис.т, мазутів топкових важких – 7,6 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 17,9 тис.т, 3,6 тис.т та 0,9 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 червня 2018р. збільшились запаси пропану та бутану скраплених на 11,2%, або на 91,9 т.
Зменшились запаси вугілля кам’яного на 16,1%, або на 44,0 тис.т, бензину моторного – на 14,2%, або на
0,6 тис.т, палива дизельного – на 4,6%, або на 0,9 тис.т.
25.07.2018
Чисельність населення Запорізької області на 1 червня 2018 року
Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила
1715991 особу.
Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення зменшилася на 7180 осіб. Порівняно з січнем–травнем
2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 178 осіб та становив 6717 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
44 народжені.
Стан зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування підприємств області з країнами Європейського
Союзу
За І квартал 2018р. експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 229,3 млн.дол. США
(за І квартал 2017р. – 208,6 млн.дол.), імпорт – 127,3 млн.дол. (за І квартал 2017р. – 92,6 млн.дол.).
Найбільші обсяги експорту запорізьких товарів припадали на Італію (16,8% обсягу до країн ЄС), Німеччину
(13,0%), Польщу (11,7%), Грецію (9,6%), Іспанію (9,4%). Найкрупнішим імпортером була Німеччина (33,7%).
Значні обсяги імпорту товарів припадали на Францію (11,8%), Словаччину (6,1%), Польщу (6,0%), Чехію (5,9%),
Велику Британію (5,7%).
В експортному товаропотоці з області до країн ЄС перше місце належить недорогоцінним металам та
виробам з них (64,7%). Питома вага експорту мінеральних продуктів дорівнювала 9,4%, жирів та олій тваринного
або рослинного походження – 6,4%, продуктів рослинного походження – 6,2% обсягу до ЄС.

У загальному обсязі імпорту з країн Євросоюзу 36,3% становило обладнання. Питома вага імпорту
мінеральних продуктів дорівнювала 18,9%, недорогоцінних металів та виробів з них – 9,6%, продукції хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,5%.
Вартісні обсяги наданих послуг до країн ЄС збільшились проти І кварталу 2017р. на 30,0%, отриманих –
на 20,3% і дорівнювали 12,4 млн.дол. та 5,6 млн.дол. відповідно. Основними споживачами послуг були Німеччина
(35,4% обсягу до країн ЄС), Велика Британія (28,0%) та Кіпр (8,1%). Найбільші обсяги імпорту послуг
здійснювались зі Словаччини (63,9%), Данії (10,4%), Німеччини (6,3%).
У складі експорту переважали ділові послуги (31,3%), у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні
(22,9%), зі страхування (22,0% обсягу до країн ЄС).
Імпортувались з ЄС транспортні послуги (68,2% обсягу з країн ЄС), ділові (19,1%), у сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні (5,8%).
Станом на 01 квітня 2018р. в економіку області з країн Євросоюзу залучено 723,5 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 (27,1%),
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17,6%), у металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (11,5%); в оптовій та роздрібній торгівлі,
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (16,7%), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим
майном (12,7%).
Тваринництво області
У січні–червні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 95,2%,
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,8%, у господарствах населення – 92,6%.
У січні–червні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 32,2 тис.т. Вироблено
основних видів тваринницької продукції: молока – 123,4 тис.т, яєць – 352,0 млн.шт. Порівняно з січнем–червнем
2017р. загальні обсяги виробництва м’яса, молока та яєць зменшились, відповідно, на 7,5%, 6,9% та на 0,6%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім
малих) частка свиней становила 57,2%, птиці – 31,0%, великої рогатої худоби – 9,3%.
У січні–червні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування
сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–червнем 2017р. зменшився на 3,7%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило
108,6% (торік – 108,1%).
Станом на 1 липня 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 105,9 тис. голів великої рогатої
худоби, у т.ч. корів – 54,0 тис. голів, свиней – 246,2 тис. голів, овець та кіз – 80,8 тис. голів, птиці – 6063,4 тис.
голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів,
становили, відповідно, 91,4% та 91,5%, овець та кіз – 103,7%, птиці – 103,2%. Поголів’я свиней залишилось без
змін.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 81,0% загальної кількості великої рогатої худоби
(торік – 81,8%), у т.ч. корів – 86,5% (88,0%), свиней – 39,3% (42,2%), овець та кіз – 75,5% (85,2%) і птиці –
50,7% (52,1%).
Рослинництво області
У січні–червні 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 141,9%, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 624,4%, у господарствах населення – 76,3%.
Станом на 1 липня 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі
220,4 тис.га, що у 7,4 раза більше, ніж на початок липня 2017р. Зібрана площа культур зернових та зернобобових
склала 23,0% площі посівів (торік – 3,1%). Виробництво зерна становило 5302,3 тис.т (у початково
оприбуткованій масі), що у 6,2 раза більше, ніж було одержано на початок липня 2017р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 24,1 ц зерна (на 4,6 ц менше, ніж торік).
Всіма категоріями господарств на 1 липня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 174,8 тис.т (на 16,4%
менше ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 246,1 тис.т (в 1,7 раза більше).
Реалізація продукції сільського господарства
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції
в січні–червні 2018р. склав 5176,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 83,8% загального обсягу,
тваринництва – 16,2%.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства аграрними підприємствами за січень–червень
2018р. у порівнянні з січнем–червнем 2017 р. зросли на яйця – на 69,6%, культури плодові та ягідні – на 44,5%,
тварини сільськогосподарські живі – на 26,8%, культури овочеві – на 26,4%, культури зернові та зернобобові – на
7,0%, насіння культур олійних – на 6,3%, молоко – на 5,6%. Водночас середня ціна реалізації картоплі
зменшилась на 5,2%.
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області у червні 2018 року
У червні 2018р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 299 одиниць, у тому числі 12 одиниць, на яких

здійснювався продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану), було продано в роздріб
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 461,0 млн.грн, з якої 240,9 млн.грн (52,3%) становив роздрібний
товарооборот від продажу бензину моторного, 121,1 млн.грн (26,3%) – газойлів (палива дизельного), 96,4 млн.грн
(20,9%) – пропану та бутану скраплених і 2,6 млн.грн (0,5%) – газу природного скрапленого або у газоподібному
стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 6,4 тис.т, що на 10,2% менше, ніж у червні
2017р., газойлів (палива дизельного) – 3,8 тис.т (на 7,8% більше), пропану та бутану скраплених – 4,1 тис.т
(на 5,9% більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 33,5% менше).
В обсязі реалізованого бензину 51,9% припадало на продаж бензину марки А-92 та 46,8% – 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 50,8 млн.грн, з якого 29,1 млн.грн (57,3%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),
14,9 млн.грн (29,3%) – бензину моторного, 5,0 млн.грн (9,9%) – пропану та бутану скраплених та 1,8 млн.грн
(3,5%) – газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 0,9 тис.т, бензину моторного –
0,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т і газу природного скрапленого або у газоподібному стані
(метану) – 0,1 тис.т.
24.07.2018
До Дня працівників торгівлі
Торгівельна сфера – одна з найбільш перспективних, рентабельних, інвестиційно привабливих галузей
бізнесу, яка сприяє зміцненню економіки регіону.
Запорізька область займає одне з провідних місць в галузі торгівлі серед регіонів України. На 1 січня 2018р. у
складі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,
налічувалось 1455 магазинів торговою площею 285,7 тис.м 2 та 173 напівстаціонарних об’єкта торгівлі (кіоски, АЗС,
включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції).
Оборот роздрібної торгівлі у січні–червні 2018р. становив 18,1 млрд.грн і збільшився (у порівнянних цінах)
проти відповідного періоду минулого року на 6,0%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля, у січні–червні 2018 р. становив 13,0 млрд.грн і збільшився проти відповідного періоду минулого року у
порівнянних цінах на 7,9%. У структурі роздрібного товарообороту підприємств, переважала частка продажу
продовольчих товарів (51,2%).
Важливою ланкою між виробником і кінцевим споживачем товарів є оптова торгівля. У січні–березні 2018р.
продаж товарів підприємствами оптової торгівлі склав 9,7 млрд.грн. У структурі товарів, які були реалізовані на
оптовому ринку, 88,7% – це непродовольчі товари. У загальному обсязі оптового товарообороту 51,8% становив
продаж вітчизняних товарів.
Питома вага продовольчих товарів у обсязі оптового товарообороту складала 11,3%. Підприємствами
оптової торгівлі частка реалізації продовольчих товарів виробництва України складала 82,6%. Із яких найбільше
реалізовано: яєць, маргарину, цукру.
На 1 квітня 2018р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової торгівлі становили
7,8 млрд.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 93,5%.
У травні 2018р. працівнику галузі в середньому нараховано 6619 грн заробітної плати, що на 35,0% більше
ніж у травні 2017 року, середньооблікова кількість штатних працівників оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів становила 29,3 тис. осіб, або 8,0% від середньооблікової кількості штатних
працівників області.
Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів за І квартал 2018р. показав, що 79,3% підприємств були прибутковими і
одержали 214,2 млн.грн прибутку, що на 22,3% більше, ніж за І квартал 2017р.
Збитково спрацювало 20,7% підприємств, ними отримано збитків на суму 64,3 млн. грн, що в 3,2 рази
менше аналогічного періоду 2017р.
Сальдовий фінансовій результат за І квартал 2018р. становив 149,9 млн.грн прибутку.
Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів за січень–березень 2018р. склав 25,7%, що на 11,7 в.п. більше
аналогічного періоду 2017р.
Підсумки роботи транспорту в січні–червні 2018 року
У січні–червні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 8,8 млн.т вантажів, що на 1,4% більше обсягу
січня–червня 2017р. Вантажооборот становив 4924,2 млн.ткм і збільшився на 10,9%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 2,6% більше обсягу січня–червня 2017р. Збільшилося
відправлення нафти і нафтопродуктів на 48,4%, чорних металів – на 30,5%, руди залізної і марганцевої – на 7,0%.
У той же час зменшилося відправлення коксу на 68,8%, кам’яного вугілля – на 58,5%, брухту чорних металів –
на 13,4%, будівельних матеріалів – на 4,5%, зерна і продуктів перемолу – на 3,2%. Вантажооборот збільшився на
11,1%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні
2018р. перевезено 2078,0 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–червнем 2017р. на 2,9% менше, та виконано

вантажооборот в обсязі 417,7 млн.ткм, що на 9,6% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,2 раза, вантажооборот – у 2,8 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 58,9 млн. пасажирів, або 99,0% обсягу січня–червня
2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 1293,1 млн.пас.км, або 123,4%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 34,7 млн. пасажирів, що склало 110,6% обсягу січня–червня 2017р. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 33,4% і склало 10,3 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 0,4% більше обсягу січня–червня 2017р.,
пасажирооборот збільшився на 22,1%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 14,4% більше відповідного періоду попереднього року;
пасажирооборот збільшився на 14,9%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–червні 2018р. проти січня–червня
2017р. зменшився на 16,0% і становив 20,6 млн. пасажирів.
Виконання будівельних робіт у січні–червні 2018 року
У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1331,3 млн.грн. Індекс
будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 109,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 68,7% загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,1% та 8,2% відповідно.
Роздрібна торгівля області у січні–червні 2018 року
Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. населенню реалізовано
товарів на 18,1 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного
періоду попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,0% (в Україні –106,2%).
У червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі не змінився.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 13,0 млрд.грн, що в порівнянних
цінах на 7,9% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за червень 2018р.
становив 2,3 млрд.грн і в порівнянних цінах проти червня попереднього року збільшився на 7,8%, а проти
попереднього місяця не змінився.
Промислове виробництво
У червні 2018р. обсяги промислового виробництва в області зросли як проти попереднього місяця п.р.
на 4,0%, так і проти червня 2017р. – на 3,6%. У цілому за шість місяців п.р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року відбулося зростання виробництва на 5,2%.
Зростання рівня промислового виробництва в червні п.р. порівняно з травнем було обумовлене збільшенням
обсягів на підприємствах переробної промисловості на 6,9%. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і
розроблення кар’єрів та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво
знизилось на 0,6% та на 3,5% відповідно.
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–червня 2017р. сталося в
результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 10,8%,
переробної промисловості – на 4,4% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
на 5,5%.
Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва відбулося в усіх галузях за винятком
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції.
19.07.2018
Індекс сільськогосподарської продукції Запорізької області в січні–червні 2018 року
У січні–червні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем–червнем 2017р.
становив 117,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 218,7%, у господарствах населення – 83,7%.
12.07.2018
Житловий фонд Запорізької області в 2017 році
На 1 січня 2018р. житловий фонд в області становив 40,9 млн.м² загальної площі та налічував 350,6 тис.
житлових будинків. Переважна частина житлового фонду (72,9%) була розташована в містах та селищах міського
типу.
На початок 2018р. кількість гуртожитків становила – 0,4 тис.од (загальною площею 884,1 тис.м²), кількість
комунальних квартир – 5,4 тис.од (загальною площею 401,2 тис.м²), кількість незаселених квартир – 5,6 тис.од
(загальною площею 271,5 тис.м²), незаселених будинків – 5,2 тис.од. Майже все незаселене житло (99,5%)
знаходилось у сільській місцевості.
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в червні 2018 року
Ціни на споживчому ринку області в червні 2018р. по відношенню до травня 2018р. підвищились на 0,6%
(в Україні – залишились без змін), по відношенню до грудня 2017р. – зросли на 4,7% (в Україні – на 4,4%).

Ціни в червні 2018р. по відношенню до травня 2018р. на продукти харчування та безалкогольні напої
підвищились на 0,9%. Найбільше подорожчали фрукти та овочі (на 8,4% та на 5,6% відповідно). Водночас серед
фруктів подешевшали банани та яблука (на 13,6% та на 3,0% відповідно), серед овочів – огірки, кабачки,
помідори (на 60,4–26,4%). Стали дорожчими маргарин, пшоно, харчовий лід та морозиво, безалкогольні напої,
м’ясо та м’ясопродукти, хліб та хлібопродукти, риба та продукти з риби (на 10,0–0,3%). Разом з тим подешевшали
яйця, сало, крупи гречані, кисломолочна продукція, молоко та цукор (на 5,5–0,5%).
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,7% у результаті зростання цін на тютюнові вироби
(на 1,5%).
Вартість одягу і взуття зменшилась на 2,8%, зокрема, одяг став дешевшим на 3,3%, а взуття – на 2,2%.
Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зафіксовано подорожчання на 0,1%,
в основному, за рахунок підвищення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та
утримання і ремонт житла (на 1,1% та на 0,5% відповідно).
Вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла зросла на 0,9%
внаслідок подорожчання товарів та послуг для щоденної підтримки будинку, меблів та предметів обстановки,
килимів та інших видів покриттів для підлоги, побутової техніки та інструментів й обладнання для дому та саду
(на 2,0–0,5%).
Зниженню цін у сфері охорони здоров’я на 0,3% сприяло подешевлення фармацевтичної продукції
(на 0,4%).
Зростання вартості транспортних послуг (на 2,9%) стало основною причиною подорожчання у сфері
транспорту на 1,1%. Зокрема суттєво зросла вартість перевезень авіаційним та залізничним пасажирським
транспортом (на 23,8% та на 13,1% відповідно). Ціни на паливо та мастила зросли на 0,6%.
Подорожчання у сфері зв’язку на 0,7% відбулось в результаті підвищення абонентної плати за користування
місцевим телефонним зв’язком, цін на мобільні телефони, смартфони та абонентної плати за користування
мережею Інтернет (на 4,2–0,1%).
Товари та послуги відпочинку і культури стали дешевшими на 0,1% внаслідок зменшення вартості квітів
живих, ноутбуків, телевізорів та кормів для домашніх тварин (на 3,7–0,3%).
Підвищення плати за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах (на 7,7%) спричинило
подорожчання у сфері освіти на 1,6%.
Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,8% у результаті підвищення вартості послуг, пов’язаних з
тимчасовим проживанням та харчування поза домом (на 3,3% та на 1,5% відповідно).
Зростання цін різних товарів та послуг на 0,8% відбулось внаслідок подорожчання послуг нотаріусів, товарів
та послуг для особистого догляду, страхування особистого транспорту, ювелірних виробів із золота (на 13,0–
0,2%).
09.07.2018
До дня металурга
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання є
найбільш вагомим видом діяльності промислового сектору економіки Запорізької області.
Обсяг виробництва металургійної галузі формують, в основному, такі провідні підприємства області:
ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» виробник прокату, сталі та чавуну,
ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» – спеціальних сталей та прокату,
АТ «Запорізький завод феросплавів» – феросплавів, ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» – титану та
виробів з нього, ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» – рафінованої та нерафінованої міді.
У металургійній галузі за підсумками роботи в січні–травні 2018 року відбулося зростання виробництва на
9,5% проти відповідного періоду попереднього року. Насамперед це стало результатом збільшення обсягів
виробництва основних видів металургійної продукції, а саме: сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним
литтям; прокату плоского зі сталі нелегованої; прутків та профілів суцільних, холоднотягнутих зі сталі неіржавної;
листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої; дроту зі сталі легованої, крім
неіржавної; міді рафінованої нелегованої необробленої; дроту з міді рафінованої та зі сплавів мідних; титану і
виробів з нього, а також окремих позицій готових металевих виробів.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устатковання, з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–травні 2018 року було зайнято 28,3 тис. осіб (19,9%
працюючих у промисловості), що на 5,4% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за п’ять місяців 2018 року становила
12028 грн, що на 18,8% більше рівня по промисловості області та на 35,3% – відповідного періоду попереднього
року.
На 1 червня 2018 року загальна сума заборгованості становила 1497 тис.грн, що складає 0,4% фонду оплати
праці в травні поточного року.
Фінансовий результат до оподаткування підприємств металургійного виробництва та виробництва готових
металевих виробів, крім машин та устатковання за І квартал 2018 року становив 2509 млн.грн прибутку.
Прибутково спрацювало 70% підприємств галузі, ними отримано 2568 млн.грн прибутку. Збитковими
підприємствами яких 30%, допущено 59 млн.грн збитків (у І кварталі 2017 року збитково спрацювало 39%
підприємств та було отримано майже 100 млн.грн збитків).

05.07.2018
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в травні 2018 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги в травні 2018р., включаючи погашення боргів
попередніх періодів, становила 320,9 млн.грн, або 108,3% нарахованих за цей період сум. За електроенергію
населенням області сплачено 125,1 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець травня 2018р. становила: постачання природного газу – 877,0 млн.грн,
централізоване опалення та постачання гарячої води – 747,7 млн.грн, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 222,9 млн.грн, постачання електричної енергії – 212,1 млн.грн, централізоване
постачання холодної води та водовідведення – 134,0 млн.грн, вивезення побутових відходів – 30,4 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 29 договорів щодо погашення реструктуризованої
заборгованості на загальну суму 52,9 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
становила 174,3 тис.грн.
Заробітна плата та стан її виплати в травні 2018 року»
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, в травні 2018р. становила 368,7 тис. осіб.
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в травні п.р. становив 8565 грн
(5 місце серед регіонів України), що в 1,6 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 26,4%
більше мінімального (Чернівецька область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2018р. становила 235,9 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 214,2 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 7,4 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
29140 грн кожен.
Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2017 році
З метою дослідження самооцінки домогосподарствами України рівня своїх доходів у січні п.р. органами
державної статистики було проведене опитування домогосподарств, які приймали участь у вибірковому
обстеженні умов їх життя в 2017р.
Приведена самооцінка добробуту – суб'єктивне відображення точки зору обстежуваних респондентів.
Підсумки опитування свідчать, що оцінили рівень доходів як достатній 51,0% респондентів, 47,5% опитаних
зазначили, що постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, а 1,5% – не вдавалося забезпечити
навіть достатнє харчування.
За результатами опитування 89,0% домогосподарств віднесли себе до бідних. Частка домогосподарств, що
віднесли себе до не бідних, але ще не представників середнього класу, склала 11,0%. До представників
середнього класу та заможних жоден з респондентів області в 2017р. себе не відносив.
У ході опитування домогосподарствам було запропоновано визначити, яка сума грошей необхідна їм на
місяць, щоб не відчувати себе бідними, що є своєрідним підходом до визначення суб'єктивної межі бідності. Розмір
доходу 4000,1–5000,0 грн у місяць на одну особу, який домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе
бідними, вказали 26,6% опитаних, 9000,1–10000,0 грн – 18,2%. Максимальний розмір грошового доходу (понад
10000 грн), який домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідним, вказали 7,4% респондентів
області, а мінімальний (до 2000,0 грн) – 0,1%.
За останні 12 місяців переважна більшість респондентів відчула погіршення свого матеріального
становища – 47,6%. Стабільність у сімейному бюджеті відчували 40,7% домогосподарств, а покращення – лише
11,7%.
Розподіл домогосподарств за очікуваннями щодо змін їхнього економічного становища на наступні 12 місяців
засвідчив, що 59,3% домогосподарств вважають, що їх добробут залишиться без змін, 35,0% – очікують
погіршення свого матеріального становища, лише 4,8% оптимістично дивляться в майбутнє та сподіваються на
покращання існуючого становища.
03.07.2018
Економічна активність населення в І кварталі 2018 року
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності
кількість зайнятого населення віком 15–70 років у І кварталі 2018р. становила 720,4 тис. осіб, а кількість
безробітних – 85,8 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з І кварталом 2017р. збільшився на 0,7 в.п. та
склав 55,8%, а серед населення працездатного віку – на 1,4 в.п. та 65,9% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,8% у І кварталі
2017р. до 10,6% у І кварталі 2018р.

