Прес-випуски Головного управління статистики у Запорізькій області
у листопаді 2018 року
28.11.2018
Житлове будівництво в січні–вересні 2018 року
У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 48,7 тис.м 2 загальної площі житлових будівель
(нове будівництво), що в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 10,6 тис.м 2, або на 17,9%
менше.
Переважну частину (63,0%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках,
37,0% – у будинках із двома та більше квартирами.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становила 38,3 тис.м 2, або 78,6%
загального обсягу, а в сільській місцевості – 10,4 тис.м2 (21,4%).
Крім того, у січні–вересні 2018р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва
загальною площею 5,9 тис.м2, що на 33,0% більше відповідного періоду попереднього року.
27.11.2018
Чисельність населення Запорізької області на 1 жовтня 2018 року
Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 1710684
особи.
Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення зменшилася на 12487 осіб. Порівняно з січнем–
вереснем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 561 особу та становив 10833 особи.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
47 народжених.
Діяльність підприємств сфери послуг Запорізької області в ІІІ кварталі 2018 року
У III кварталі 2018р. підприємствами та організаціями області, для яких надання нефінансових послуг було
основним видом діяльності, реалізовано послуг (у ринкових цінах) на суму 4357,9 млн.грн.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали
послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 30,5% загального обсягу
послуг, з інформації та телекомунікації – 15,4%, з професійної, наукової та технічної діяльності – 14,6%.
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 30,7% загального обсягу реалізованих послуг.
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області в жовтні 2018 року
У жовтні 2018р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)
через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 295 одиниць, у тому числі 10 одиниць, на яких
здійснювався продаж газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану), було продано в роздріб
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 500,1 млн.грн, з якої 245,4 млн.грн (49,0%) становив роздрібний
товарооборот від продажу бензину моторного, 140,0 млн.грн (28,0%) – газойлів (палива дизельного),
111,9 млн.грн (22,4%) – пропану та бутану скраплених і 2,8 млн.грн (0,6%) – газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 5,8 тис.т, що на 11,3% менше, ніж у жовтні
2017р., газойлів (палива дизельного) – 3,8 тис.т (на 0,8% більше), пропану та бутану скраплених – 4,0 тис.т
(на 36,9% більше), газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) – 0,1 тис.т (на 51,5% менше).
В обсязі реалізованого бензину 53,7% припадало на продаж бензину марки А-92 та 44,7% – 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 62,4 млн.грн, з якого 39,5 млн.грн (63,4%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),
15,2 млн.грн (24,3%) – бензину моторного, 5,9 млн.грн (9,4%) – пропану та бутану скраплених та 1,8 млн.грн
(2,9%) – газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) для автомобілів.
У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 1,1 тис.т, бензину моторного –
0,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т і газу природного скрапленого або в газоподібному стані
(метану) – 61,0 т.
Капітальні інвестиції в січні–вересні 2018 року
У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування
освоєно 8870,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 16,7% менше обсягу капітальних інвестицій 2017р.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 80,0% загального обсягу. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів
банків та інших позик становила 8,0%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 10,0% капітальних
інвестицій.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (97,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у
машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 56,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,0%.
У нематеріальні активи вкладено 2,5% загального обсягу капітальних інвестицій.
На капітальний ремонт активів спрямовано 1262,0 млн.грн капітальних інвестицій (14,2% загального

обсягу).
Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (61,6%) освоєно підприємствами
промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 71,8%, з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –15,2%, добувної промисловості та розроблення кар’єрів –
12,0%.
Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 1402,9 млн.грн капітальних інвестицій,
або 15,8% загального обсягу.
Використання та запаси палива в жовтні 2018 року
Підприємствами та організаціями області в жовтні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було
використано 402,2 тис.т вугілля кам’яного та 53,3 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 17,0 тис.т, 2,0 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного
5,8 тис.т, палива дизельного – 3,8 тис.т, пропану і бутану скраплених –4,0 тис.т.
Порівняно з вереснем 2018р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат мазутів паливних у
20,6 раза, або на 205,6 т, газу природного – на 34,7%, або на 13,7 млн.м³, вугілля кам’яного – на 5,8%, або
на 21,9 тис.т.
Водночас зменшились обсяги використання палива дизельного на 9,3%, або на 1,7 тис.т, бензину
моторного на 7,4%, або на 0,2 тис.т, пропану та бутану скраплених – на 0,9%, або на 5,0 т.
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 листопада 2018р. у кількості
332,8 тис.т, мазутів топкових важких – 6,9 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і
бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 13,6 тис.т, 3,5 тис.т та 0,9 тис.т відповідно.
Порівняно з 1 жовтня 2018р. збільшились запаси пропану та бутану скраплених на 31,6%, або на
0,2 тис.т, палива дизельного – на 5,7%, або на 0,7 тис.т, вугілля кам’яного – на 3,9%, або на 12,4 тис.т.
Зменшились запаси бензину моторного на 18,7%, або на 0,8 тис.т, мазуту паливного – на 3,0%, або на
0,2 тис.т.
Зовнішня торгівля товарами та послугами за 9 місяців 2018 року
За 9 місяців 2018р. експорт товарів становив 2602,3 млн.дол. США, імпорт – 1201,6 млн.дол. Позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1400,7 млн.дол. У порівнянні з 9 місяцями 2017р. обсяги
експортних поставок збільшились на 22,6%, імпортних – на 34,7%.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 154 країн світу.
Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них – 65,5%, механічні та
електричні машини – 14,0%, продукти рослинного походження – 5,6%, жири та олії тваринного або рослинного
походження – 3,6%, мінеральні продукти – 3,5%.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 657,1 млн.дол., або 25,3% загального обсягу
експорту та збільшився порівняно з 9 місяцями 2017р. на 2,6%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали – 63,1% загального обсягу експорту до цих
країн, руди, шлак і зола – 7,0%, продукти неорганічної хімії – 4,6%, механічні машини – 3,7%, електричні
машини – 3,7%, інші недорогоцінні метали – 3,4%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 3,3%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини,
Греції, Болгарії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації,
Китаю, США, Індії, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти – 41,9%, механічні та електричні машини –
19,2%, недорогоцінні метали та вироби з них – 14,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості – 5,5%, живі тварини, продукти тваринного походження – 4,1%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 350,0 млн.дол., або 29,1% загального обсягу та
збільшився проти 9 місяців 2017р. на 11,3%.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини – 29,3%, палива мінеральні,
нафта і продукти її перегонки – 9,6%, сіль, сірка, землі та каміння – 7,7%, засоби наземного транспорту, крім
залізничного – 6,0%, електричні машини – 6,0%, різноманітна хімічна продукція – 4,0%, пластмаси, полімерні
матеріали – 3,6% загального обсягу імпорту з цих країн.
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі,
Франції, Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської
Федерації, Китаю, Туреччини, США, Білорусі.
За 9 місяців 2018р. експорт послуг становив 125,1 млн.дол., імпорт – 30,7 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями
2017р. експорт зменшився на 3,0%, імпорт – на 26,0%. Позитивне сальдо становило 94,4 млн.дол. (за 9 місяців
2017р. також позитивне – 87,5 млн.дол.)
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 119 країн світу.
За 9 місяців 2018р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного
обслуговування – 44,3%, ділові – 22,2%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 13,7%,
транспортні – 6,7%.
Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 34,4 млн.дол., або 27,5% загального обсягу
експорту та збільшився порівняно з 9 місяцями 2017р. на 4,4%.
Найбільші обсяги експорту країнам ЄС складали ділові послуги – 23,9%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні

та інформаційні – 21,7%, з ремонту та технічного обслуговування – 20,1%, з переробки матеріальних ресурсів –
11,0%, зі страхування – 10,6% загального обсягу експорту до цих країн.
Серед країн – членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Великою
Британією, Фінляндією та Кіпром. Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Об’єднаним Арабським
Еміратам, США, Китаю, Індії, Алжиру, Сінгапуру, Туреччині, Російській Федерації, Білорусі.
Основу структури імпорту послуг за 9 місяців 2018р. складали ділові – 46,0%, транспортні – 28,4%, роялті та
інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 13,7%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та
інформаційні – 5,4%.
Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 12,5 млн.дол., або 40,7% загального обсягу та
зменшився проти 9 місяців 2017р. на 28,8%.
Найвагоміші обсяги імпорту послуг з країн ЄС складали транспортні – 50,4% загального обсягу імпорту з цих
країн, ділові – 27,6%, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 8,3%, у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 7,4%.
Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг були одержані зі Словаччини, Німеччини, Данії та Чехії. Серед
інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Об’єднаними Арабськими Еміратами; Російською
Федерацією; Кореєю, Республікою; Білоруссю; США; Алжиром та Естонією.
26.11.2018
Надання населенню субсидій у жовтні 2018 року
Упродовж січня–жовтня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулось 143,6 тис. домогосподарств, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р.
в 3,1 раза менше.
У січні–жовтні 2018р. 175,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р. в 2,4 раза менше.
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в жовтні 2018р. склала 27,1 тис.од (3,8% загальної
кількості домогосподарств області).
Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, у січні–жовтні 2018р. становила 38749,1 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на
одне домогосподарство в жовтні 2018р. склав 126,7 грн, що в 1,8 раза менше, ніж у жовтні 2017р.
У січні–жовтні 2018р. 26,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з відповідним періодом 2017р.
на 12,4% менше.
Сума призначених субсидій готівкою домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива в січні–жовтні 2018р. становила 80274,9 тис.грн.
Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива на одне домогосподарство в жовтні 2018р. становив 3200,7 грн, що на 16,5% більше, ніж у жовтні 2017р.
Рослинництво області в січні–жовтні 2018 року
У січні–жовтні 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 82,5%,
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 80,6%, у господарствах населення – 85,4%.
Станом на 1 листопада 2018р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені на площі
953,6 тис.га, що на 0,7% більше, ніж на початок листопада 2017р. Зібрана площа культур зернових та
зернобобових склала 99,6% площі посівів (торік – 99,5%). Виробництво зерна становило 2255,4 тис.т (у початково
оприбуткованій масі), що на 23,5% менше, ніж було одержано на початок листопада 2017р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 23,6 ц зерна (на 7,5 ц менше, ніж торік).
Виробництво соняшнику становило 717,3 тис.т, що на 17,5% менше, ніж на 1 листопада 2017р.
У середньому з 1 га намолочено 12,9 ц проти 15,6 ц у 2017р.
Всіма категоріями господарств на 1 листопада п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 171,8 тис.т (на 20,7%
менше, ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 81,8 тис.т (в 1,4 раза більше).
Тваринництво області в січні–жовтні 2018 року
У січні–жовтні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 93,6%, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 92,4%.
У січні–жовтні 2018р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 49,9 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 214,4 тис.т, яєць – 560,9 млн.шт. Порівняно з
січнем–жовтнем 2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса та яєць зменшились, відповідно, на 7,2%, 4,6%
та на 3,0%.
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім
малих) частка свиней становила 56,7%, птиці – 30,3%, великої рогатої худоби – 9,3%.
У січні–жовтні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування
сільськогосподарських тварин у порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. зменшився на 0,2%.
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило
113,9% (торік – 109,6%).

Станом на 1 листопада 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 100,3 тис. голів великої рогатої
худоби, у т.ч. корів – 52,7 тис. голів, свиней – 244,0 тис. голів, овець та кіз – 75,2 тис. голів, птиці – 5360,7 тис.
голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення (збільшення) кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів,
становили, відповідно, 91,3% та 89,9%, свиней – 101,7%, овець та кіз – 103,2%, птиці – 105,9%.
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,3% загальної кількості великої рогатої худоби
(торік – 81,3%), у т.ч. корів – 86,7% (88,1%), свиней – 35,2% (40,6%), овець та кіз – 71,8% (83,5%) і птиці –
46,5% (47,8%).
Реалізація продукції сільського господарства в січні–жовтні 2018 року
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції
в січні–жовтні 2018р. склав 10694,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 9357,7 млн.грн, тваринництва –
1336,8 млн.грн.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень–жовтень 2018р. у порівнянні з січнем–
жовтнем 2017р. зросли на картоплю – на 60,1%, яйця – на 46,0%, культури овочеві – на 24,6%, культури зернові
та зернобобові – на 18,3%, тварини сільськогосподарські живі – на 15,4%, молоко – на 5,8%, насіння культур
олійних – на 6,2%. Водночас середня ціна реалізації культур плодових та ягідних зменшилась на 5,3%.
23.11.2018
Промислове виробництво в січні–жовтні 2018 року
У жовтні 2018р. обсяги промислового виробництва в області зросли проти попереднього місяця п.р. на 0,6%,
а проти жовтня 2017р. знизились на 3,1%. У цілому за десять місяців п.р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року відбулося зростання виробництва на 3,3%.
Зростання рівня промислового виробництва в жовтні п.р. порівняно з вереснем було обумовлено
збільшенням обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 2,2%, переробної
промисловості – на 0,4% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,5%.
Зростання обсягів промислового виробництва у звітному періоді проти січня–жовтня 2017р. сталося в
результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 5,7%,
переробної промисловості – на 2,8% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
на 3,8%.
Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва відбулося в усіх галузях за винятком
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, коксу та продуктів нафтоперероблення та
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
Виконання будівельних робіт у січні–жовтні 2018 року
У січні–жовтні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2784,4 млн.грн. Індекс
будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 121,3%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,0% загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,5% та 7,5% відповідно.
22.11.2018
Роздрібна торгівля Запорізької області в січні–жовтні 2018 року
Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2018р. населенню реалізовано
товарів на 30,9 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного
періоду попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 104,2% (в Україні – 105,4%).
У жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 0,1%.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 22,2 млрд.грн, що в порівнянних
цінах на 6,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за жовтень 2018р.
становив 2,3 млрд.грн і в порівнянних цінах проти жовтня попереднього року збільшився на 3,4%, а проти
попереднього місяця зменшився на 0,1%.
Підсумки роботи транспорту в січні–жовтні 2018 року
У січні–жовтні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 15,5 млн.т вантажів, що на 0,9% менше обсягу
січня–жовтня 2017р. Вантажооборот становив 8290,2 млн.ткм і збільшився на 6,9%.
Залізничним транспортом відправлено вантажів на 0,9% менше обсягу січня–жовтня 2017р. Зменшилося
відправлення коксу на 63,4%, зерна і продуктів перемолу – на 47,0%, кам’яного вугілля – на 42,6%, добрив –
на 12,1%, будівельних матеріалів – на 10,8%, нафти і нафтопродуктів – на 9,4%. У той же час збільшилося
відправлення чорних металів на 20,1%, брухту чорних металів – на 8,2%, руди залізної і марганцевої – на 1,4%.
Вантажооборот збільшився на 7,1%.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні
2018р. перевезено 3758,8 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. на 2,6% менше, та виконано
вантажооборот в обсязі 728,7 млн.ткм, на 4,7% більше.
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилась у 4,5 раза, вантажооборот – у 2,2 раза.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 97,9 млн. пасажирів, або 97,3% обсягу січня–жовтня
2017р. та виконано пасажирооборот в обсязі 2138,6 млн.пас.км, або 113,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 56,9 млн. пасажирів, що склало 105,9% обсягу січня–жовтня 2017р. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилось на 29,6% і склало 17,1 млн. пасажирів.
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 1,2% більше обсягу січня–жовтня 2017р.,
пасажирооборот збільшився на 9,0%.
Авіаційним транспортом перевезено пасажирів на 7,2% більше відповідного періоду попереднього року;
пасажирооборот збільшився на 9,5%.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–жовтні 2018р. проти січня–жовтня
2017р. зменшився на 14,8% і становив 34,6 млн. пасажирів.
19.11.2018
Індекс сільськогосподарської продукції Запорізької області в січні–жовтні 2018 року
У січні–жовтні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем–жовтнем 2017р.
становив 84,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 82,4%, у господарствах населення – 87,3%.
14.11.2018
Індекси споживчих цін у Запорізькій області в жовтні 2018 року
Ціни на споживчому ринку області в жовтні 2018р. по відношенню до вересня 2018р. зросли на 1,6%
(в Україні – на 1,7%), по відношенню до грудня 2017р. – зросли на 7,1% (в Україні – на 7,4%).
Ціни в жовтні 2018р. по відношенню до вересня 2018р. на продукти харчування та безалкогольні напої
зросли на 1,0%. Найбільше подорожчали овочі (на 5,9%). Також підвищились ціни на сметану, продукти
переробки зернових, кисломолочну продукцію, молоко, рис, сало, яйця, олію та жири, рибу та продукти з риби (на
3,7–1,1%). Разом з тим подешевшали фрукти та цукор (на 3,7% та на 1,5% відповідно).
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,8% в результаті зростання цін на алкогольні напої
(на 4,2%) та тютюнові вироби (на 1,8%).
Вартість одягу і взуття підвищилась на 3,6%, зокрема, взуття стало дорожчим на 5,0%, а одяг – на 2,8%.
Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зафіксовано подорожчання на 0,5%,
в основному, за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію, зростання вартості оренди житла,
тарифів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також централізованого постачання
гарячої води (на 3,6–0,2%).
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла зросли в ціні на 0,7%.
Найбільше подорожчали товари та послуги для щоденної підтримки будинку та побутова техніка (на 1,3% та на
0,6% відповідно).
На підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% найбільше вплинуло подорожчання амбулаторних
послуг (на 2,2%).
Збільшення вартості палива та мастил, проїзду залізничним пасажирським транспортом, а також
обслуговування та ремонту власних транспортних засобів (на 6,2%, 3,3% та на 2,9% відповідно) стало основною
причиною подорожчання у сфері транспорту на 2,7%.
Зростання цін у сфері зв’язку на 3,9% спричинене подорожчанням поштових послуг, підвищенням
абонентної плати за користування мобільним зв’язком та мережею Інтернет (на 9,4%, 6,9% та на 2,1%
відповідно).
Серед товарів та послуг відпочинку і культури, які зросли в ціні на 0,2%, найпомітніше подорожчали
туристичні послуги (на 0,7%).
Подорожчання у сфері освіти на 0,3% стало результатом підвищення плати за отримання середньої
загальної освіти (на 5,5%).
Збільшення вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням та харчуванням поза домом (на 5,3% та
на 2,7% відповідно), стало причиною подорожчання у сфері ресторанів та готелів (на 3,1%).
Зростання цін різних товарів та послуг на 0,6% відбулось, в основному, внаслідок подорожчання ювелірних
виробів, годинників та товарів і послуг для особистого догляду (на 1,5% та на 0,9% відповідно).
13.11.2018
До дня працівників сільського господарства
Щорічно в листопаді відзначається День працівників сільського господарства. Це свято всіх працівників
сільського господарства, а також підприємств, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та
виробництвом харчової продукції.
На підприємствах сільського господарства з кількістю працюючих 10 осіб і більше в січні–вересні 2018р. було
зайнято 16,3 тис. осіб (4,4% працюючих області), що на 6,5% менше, ніж у відповідному періоді попереднього
року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2018р. становила 5840,30 грн, що
на 30,8% менше рівня по області та на 20,9% більше проти відповідного періоду попереднього року.
Станом на 1 жовтня 2018р. в усіх категоріях господарств обсяг виробництва культур зернових та
зернобобових (включаючи кукурудзу) склав 2182,5 тис.т, що на 24,4% менше проти відповідної дати
попереднього року. Середня врожайність склала 23,3 ц зерна з 1 га обмолоченої площі (на 7,8 ц менше, ніж торік).
Слід зазначити, що серед інших регіонів України за обсягами виробництва зернових культур область посідає
8 місце.
Виробництво соняшнику склало 551,7 тис.т, що на 25,3% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. У середньому з 1 га

намолочено 12,4 ц проти 15,7 ц у 2017р. Виробництво соняшнику в області склало 5,4% загальнодержавного
обсягу (8 місце по Україні).
Всіма категоріями господарств на 1 жовтня п.р. одержано овочів відкритого ґрунту 162,3 тис.т (на 22,1%
менше, ніж на відповідну дату 2017р.), плодоягідної продукції – 71,1 тис.т (на 42,5% більше).
У тваринництві області в усіх категоріях господарств за січень–вересень 2018р. було вироблено м’яса
(реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) 44,1 тис.т, молока – 194,8 тис.т, яєць –
508,3 млн.шт. Порівняно з січнем–вереснем 2017р. загальні обсяги виробництва молока, м’яса та яєць зменшились
відповідно на 7,3%, 6,6% та на 3,2%.
Станом на 1 жовтня 2018р. в усіх категоріях господарств області, в порівнянні з відповідною датою
попереднього року, зросла кількість свиней на 1,0% за рахунок її збільшення на 10,0% у сільськогосподарських
підприємствах. Кількість інших видів сільськогосподарських тварин скоротилася: великої рогатої худоби – на 9,5%,
корів – на 9,2%, птиці свійської – на 4,5%.
Господарствами населення утримувалося 80,8% загальної кількості великої рогатої худоби (торік – 81,7%),
у т.ч. корів – 86,4% (87,8%), свиней – 36,1% (41,3%), овець та кіз – 75,7% (83,8%) та птиці свійської – 50,5%
(47,2%).
Аналіз результатів фінансової діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2017р.
показав, що 90,2% підприємств були прибутковими і одержали 4232,3 млн.грн прибутку, що на 9,1% менше, ніж
за 2016р. Сальдовий фінансовій результат за 2017р. становив 4108,7 млн.грн прибутку. Рівень рентабельності
операційної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2017р. склав 32,6%.
07.11.2018
До дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
В епоху глобальних інформаційних обмінів, прискорених соціальних, економічних, культурних процесів
праця медіа-мовників – фахівців радіо, телебачення, інтернет-ресурсів – має вирішальне значення для
формування повноцінного інформаційного поля суспільства, поглиблення ціннісно-смислових комунікацій між
громадянами та забезпечення актуальних світових тенденцій.
Основними операторами зв'язку, які забезпечують потреби споживачів Запорізької області, є: Запорізька
філія ПАТ «Укртелеком», Запорізька філія ПрАТ «МТС Україна», Запорізька філія ПрАТ «Київстар», Запорізька філія
ТОВ «Астеліт», Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», Запорізька філія ПАТ «Укртелеком».
У січні–вересні 2018р. надано послуг зв’язку на 1496,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,4% менше, ніж
у січні–вересні 2017р. Найбільша частина доходів одержана від мобільного зв’язку (65,5%) та інтернет-послуг
(14,5%).
Обсяг реалізації послуг зв’язку населенню склав 1082,0 млн.грн, що на 5,8% менше показника січня–вересня
2017р. Питома вага доходів від послуг зв’язку населенню в загальному обсязі становила 72,3% проти 73,3%
відповідного періоду минулого року.
Зменшення доходів від надання послуг населенню відбулося за видами зв'язку: телеграфний – на 91,5%,
трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок – на 58,2%, фіксований телефонний – на 31,6%, поштова та кур’єрська діяльність – на
21,6%, проводове мовлення – на 20,0%, рухомий (мобільний) – на 1,9%. Збільшення доходів відбулося за такими
видами зв’язку: надання в користування каналів та ліній електрозв’язку операторам телекомунікацій – у 1,8 раза,
інтернет-послуги – на 17,8%.
У січні–вересні 2018р. доходи від послуг зв’язку, наданих підприємствам, зменшились на 0,7% і склали
414,4 млн.грн. Зменшення відбулося за такими видами зв’язку: телеграфний – на 34,9%, трансляція, ретрансляція
теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – на
7,9%, рухомий (мобільний) – 6,7%, фіксований телефонний – на 6,5%.
У той же час, мало місце збільшення доходів від поштової та кур’єрської діяльності в 1,8 раза, за надання в
користування каналів та ліній електрозв’язку операторам телекомунікацій – на 37,4%, проводового мовлення –
на 6,9%, надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку – на 6,5%, інтернет-послуг – на 5,6%.
Відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2018 року
Влітку 2018р. в області працювало 232 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку на 9,9 тис. місць.
У порівнянні з літом 2017р. кількість закладів зменшилась на 12,5%.
У дитячих закладах області відпочило 40,8 тис. дітей, що на 8,4% менше, ніж влітку 2017р. Із загальної
кількості дітей, які відпочили в цих закладах, 25,6 тис. осіб – діти Запорізької області, в т.ч. діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей – 4,4 тис., діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1,3 тис. осіб.
Середня вартість одного людино-дня перебування дитини в закладах у 2018р. склала 284 грн, що на 50 грн
більше, ніж в 2017р.
06.11.2018
Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії у вересні 2018 року
Сума сплати населенням за житлово-комунальні послуги у вересні 2018р., включаючи погашення боргів
попередніх періодів, становила 221,1 млн.грн, або 105,1% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів )
нарахованих за цей період сум. За електроенергію населенням області сплачено 129,6 млн.грн.
Заборгованість населення на кінець вересня 2018р. становила: постачання природного газу – 799,1 млн.грн,
централізоване опалення та постачання гарячої води – 640,6 млн.грн, утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій – 244,7 млн.грн, постачання електричної енергії – 225,2 млн.грн, централізоване
постачання холодної води та водовідведення – 163,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 37,1 млн.грн.
З початку року з населенням було укладено 71 договір щодо погашення реструктуризованої заборгованості
на загальну суму 160,3 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила
302,8 тис.грн.
05.11.2018
Заробітна плата та стан її виплати у вересні 2018 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб
та більше, у вересні 2018р. становила 365,3 тис. осіб.
Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у вересні п.р. становив 8866 грн
(6 місце серед регіонів України), що в 1,5 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 25,6%
більше мінімального (Тернопільська область).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2018р. становила 233,8 млн.грн, у т.ч. на економічно
активних підприємствах – 188,7 млн.грн.
Вчасно не отримали заробітну плату 7,4 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по
25405 грн кожен.

