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Житлове будівництво Запорізької області у 2017 році 
У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 103,4 тис.м2 загальної площі житла: 63,2% – в одноквартирних 

будинках, 35,3% – у будинках із двома та більше квартирами та 1,5% – у гуртожитках. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2017р. порівняно з 2016р. зменшилась на 4,6%, при 
цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, 

збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №79, – 
збільшилась на 1,1%. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях становила 85,6 тис.м2, або 82,8% 

загального обсягу, у сільській місцевості – 17,8 тис.м2 (17,2%). 
Зросли обсяги прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в містах Токмак (у 2,3 раза), Мелітополь     

(на 25,8%), Новомиколаївському (у 4,1 раза), Бердянському (у 2,3 раза), Мелітопольському (у 2,2 раза), 
Веселівському (у 2 рази), Запорізькому (у 2 рази), Оріхівському (в 1,9 раза), Приазовському (в 1,8 раза), 

Вільнянському (на 40,2%), Василівському (на 34,1%) та Якимівському (на 24,5%) районах. 
За рахунок коштів державного бюджету в області не прийнято в експлуатацію жодного квадратного метра 

житла. 

Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 101,9 тис.м2 становила площа квартир, 1,5 тис.м2 – 
площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції. 

Крім того, у 2017р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 6,6 тис.м2, що в      
3,7 раза більше попереднього року. 

 

27.02.2018 
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Запорізької області в січні 2018 року 

У січні 2018р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через 
мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 303 одиниці, у тому числі 13 одиниць, на яких 

здійснювався продаж газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану), було продано в роздріб 
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 319,8 млн.грн, з якої 175,8 млн.грн (55,0%) становив роздрібний 

товарооборот від продажу бензину моторного, 82,4 млн.грн (25,8%) – газойлів (палива дизельного), 57,5 млн.грн 

(18,0%) – пропану та бутану скраплених і 4,1 млн.грн (1,2%) – газу природного скрапленого або у газоподібному 
стані (метану) для автомобілів. 

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 4,6 тис.т, що на 9,6% менше, ніж у січні 2017р., 
газойлів (палива дизельного) – 2,6 тис.т (на 4,1% менше), пропану та бутану скраплених – 2,5 тис.т (на 9,0% 

більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,2 тис.т (на 8,0% менше). В обсязі 

реалізованого бензину 53,8% припадало на продаж бензину марки А-92 та 45,9% – 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 35,5 млн.грн, з якого 18,9 млн.грн (53,3%) становив оптовий продаж газойлів (палива дизельного),             

11,0 млн.грн (31,0%) – бензину моторного, 3,1 млн.грн (8,7%) – пропану та бутану скраплених та 2,5 млн.грн 

(7,0%) – газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) для автомобілів.  
У натуральному вимірі газойлів (палива дизельного) оптом було реалізовано 0,6 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.  

 
Використання та запаси палива в січні 2018 року 

Підприємствами та організаціями області в січні 2018р., за даними вибіркового методу обстеження, було 

використано 475,8 тис.т вугілля кам’яного та 198,3 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 7,9 тис.т, 1,6 тис.т та 0,4 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного     
4,6 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,5 тис.т. 

Порівняно з груднем 2017р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат газу природного –       

на 31,1%, або на 47,1 млн.м³, вугілля кам’яного – на 11,8%, або на 50,1 тис.т.  
Водночас зменшились обсяги використання мазутів топкових важких у 2,7 раза, або на 2,1 тис.т, палива 

дизельного на 21,7%, або на 2,2 тис.т, бензину моторного – на 16,9%, або на 0,3 тис.т, пропану та бутану 
скраплених – на 12,5%, або на 53,9 т.  

Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 лютого 2018р. у кількості 
146,8 тис.т, мазутів топкових важких – 10,1 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і 

бутану скраплених (без урахування запасів на АЗС) склали 18,2 тис.т, 4,1 тис.т та 1,3 тис.т відповідно. 

Порівняно з 1 січня 2018р. зменшились запаси запаси вугілля кам’яного на 32,7%, або на 71,3 тис.т. 
Збільшились запаси палива дизельного в 1,6 раза, або на 7,0 тис.т, пропану та бутану скраплених в 1,6 раза, або 

на 0,5 тис.т, бензину моторного – на 25,3%, або на 0,8 тис.т, мазутів топкових важких – на 11,1%, або на           
1,0 тис.т.   



Капітальні інвестиції в Запорізькій області у 2017 році  

У 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно           
15069,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 47,4% більше обсягу капітальних інвестицій 2016р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких освоєно 84,1% загального обсягу. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів 
банків та інших позик становила 5,1%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,4% капітальних 

інвестицій.  
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у 

машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,9%.            

У нематеріальні активи вкладено 1,7% загального обсягу капітальних інвестицій.  
На капітальний ремонт активів спрямовано 1997,9 млн.грн капітальних інвестицій (13,3% загального 

обсягу).  
Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (64,9%) освоєно підприємствами 

промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 79,4%, добувної промисловості 
та розроблення кар’єрів – 6,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12,8%.  

Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 2681,2 млн.грн капітальних інвестицій, 

або 17,8% загального обсягу. 
 

Чисельність населення Запорізької області на 1 січня 2018 року 
Чисельність наявного населення в Запорізькій області (за попередніми даними), за оцінкою, на 1 січня 

2018р. становила 1723171 особу. 

Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 16317 осіб. Порівняно з 2016р. обсяг природного 
скорочення збільшився на 1138 осіб та становив 13603 особи. 

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 
51 народжений. 

 
Діяльність підприємств сфери послуг Запорізької області в ІV кварталі 2017 року 

У IV кварталі 2017р. підприємствами та організаціями області, для яких надання нефінансових послуг було 

основним видом діяльності, реалізовано послуг (у ринкових цінах) на суму 3379,4 млн.грн. 
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали 

послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 34,6% загального обсягу 
послуг, з інформації та телекомунікації – 17,6%, з професійної, наукової та технічної діяльності – 16,0%. 

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 31,9% загального обсягу реалізованих послуг. 
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Промислове виробництво в січні 2018 року 
У січні 2018р. обсяги промислового виробництва в області зменшились проти попереднього місяця на 9,0%, 

а проти січня 2017р. збільшились на 10,2%.  

Зниження рівня промислового виробництва в січні п.р. порівняно з груднем 2017р. було обумовлено спадом 
обсягів на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 1,4% та переробної промисловості –   

на 16,0%. Водночас на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
виробництво зросло на 10,3%. 

Зростання обсягів промислового виробництва у січні 2018р. проти січня попереднього року сталося в 
результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 17,2%, 

переробної промисловості – на 11,7% та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –     

на 4,6%. 
 

Реалізація продукції сільського господарства в січні 2018 року 
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції 

в січні 2018р. склав 652,0 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 517,0 млн.грн (79,3% загального обсягу), 

тваринництва – 135,0 млн.грн (20,7%). 
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за січень 2018р. у порівнянні з січнем 2017р. 

зросли на культури плодові та ягідні – на 75,5%, культури овочеві – на 61,9%, тварини сільськогосподарські    
живі – на 52,7%, яйця – на 50,0%, культури зернові та зернобобові – на 10,1%, насіння олійних культур –                 

на 5,5%, молоко – на 5,1%.  
На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють 

зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 686,3 тис.т зерна (на 21,7% більше 

проти 1 лютого 2017р.), у т.ч. 485,5 тис.т пшениці, 73,0 тис.т ячменю, 57,6 тис.т кукурудзи. Безпосередньо у 
сільськогосподарських підприємствах зберігалося 517,9 тис.т зерна (на 15,4% більше), у т.ч. 355,0 тис.т пшениці, 

61,5 тис.т ячменю, 38,2 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності            
168,4 тис.т зерна (на 46,1% більше). 

Запаси насіння соняшнику становили 410,3 тис.т (на 3,2% менше, ніж на 1 лютого 2017 р.), із них 

безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 217,3 тис.т (на 2,4%), підприємствах, що 
здійснюють його перероблення та зберігання – 193,0 тис.т (на 4,1%). 

 



Тваринництво області в січні 2018 року 

У січні 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з січнем 2017р. становив 94,3%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 93,1%. 

Вироблено основних видів тваринницької продукції в січні 2018р.: реалізовано на забій 

сільськогосподарських тварин (у живій масі) – 6,2 тис.т, молока – 13,7 тис.т, яєць – 55,6 млн.шт. Порівняно з 
січнем 2017р. загальні обсяги виробництва яєць збільшились на 0,4%, м’яса та молока – зменшились, відповідно, 

на 20,5% та на 7,4%. 
У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) частка свиней становила 65,9% (у січні 2017р. – 59,8%), птиці – 24,0% (32,9%), великої рогатої худоби – 

6,5% (6,9%). 
У січні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських 

тварин у порівнянні з січнем 2017р. зменшився на 10,0%.  
Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій становило 

139,3% (торік – 92,8%). 
Станом на 1 лютого 2018р. у всіх категоріях господарств нараховувалося 103,0 тис. голів великої рогатої 

худоби, у т.ч. корів – 54,2 тис. голів, свиней – 220,9 тис. голів, овець та кіз – 61,4 тис. голів, птиці – 5093,0 тис. 

голів. Проти цієї дати 2017р. темпи зменшення кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів, становили, відповідно, 
92,3% та 92,5%, свиней – 85,0%, овець та кіз – 99,8%, птиці – 91,1%. 

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 80,1% загальної кількості великої рогатої худоби 
(торік – 81,8%), у т.ч. корів – 86,9% (87,7%), свиней – 35,9% (34,7%), овець та кіз – 77,2% (83,4%) і птиці – 

44,7% (45,5%). 

 
Надання населенню субсидій у січні 2018 року 

Упродовж січня 2018р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг звернулось 16,2 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем 2017р. в 1,9 раза менше.  

У січні 2018р. 9,6 тис. домогосподарств (59,0% із числа тих, які звернулись) було призначено субсидії 
готівкою для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що в порівнянні з січнем 2017р. в           

3,2 раза менше.  

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в січні 2018р. склала 306,8 тис. (42,9% загальної кількості 
домогосподарств області). 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, у січні 2018р. становила 8326,3 тис.грн (порівняно з січнем 2017р. вона зменшилась у              

4,5 раза).  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 
одне домогосподарство в січні 2018р. склав 871,4 грн, що на 29,3% менше, ніж у січні 2017р. 

У січні 2018р. 0,4 тис. домогосподарств (3,1% 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 січні 2018р. становила 988,5 тис.грн (у січні 2017р. – 2988,2 тис.грн). 

Середній розмір субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в січні 2018р. становив 2643,0 грн, що на 20,2% 

більше, ніж у січні 2017р. 
 

Виконання будівельних робіт у січні 2018 року 

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 117,0 млн.грн. Індекс будівельної 
продукції порівняно з січнем 2017р. становив 134,2%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 59,7% загального обсягу виконаних 
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 31,7% та 8,6% відповідно. 

 

22.02.2018 
Роздрібна торгівля області в січні 2018 року 

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців області, 
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018 року населенню реалізовано товарів 

на 2,9 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до відповідного періоду 
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 105,1% (в Україні – 109,6%).  

У січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року оборот роздрібної торгівлі зменшився на 26,8%. 

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 2,1 млрд.грн, що в порівнянних 
цінах на 7,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Роздрібний товарооборот за січень 2018 

року в порівняних цінах проти грудня 2017 року зменшився на 25,5%. 
 

Підсумки роботи транспорту в січні 2018 року 

У січні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 1,4 млн.т вантажів, що на 33,5% більше обсягу січня 
2017р. Вантажооборот становив 780,8 млн.ткм і збільшився на 13,1%. 

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 22,3% більше проти січня 2017р. Збільшилося 



відправлення будівельних матеріалів у 2,1 раза, чорних металів – на 32,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 

30,0%, руди залізної і марганцевої – на 22,3%, зерна і продуктів перемолу – на 20,3%. У той же час зменшилося 
відправлення коксу на 92,6%, інших вантажів – на 14,3% та брухту чорних металів – на 3,3%. Вантажоборот 

збільшився на 12,3%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні 2018р. 
перевезено 333,3 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем 2017р. збільшилося в 1,9 раза та виконано 

вантажооборот в обсязі 53,0 млн.ткм, що на 25,4% більше. 
Кількість перевезених вантажів авіаційним транспортом збільшилася в 7 разів та вантажооборот –                          

у 2,6 раза. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 9,6 млн. пасажирів, або 103,1% обсягу січня 2017р., та 
виконано пасажирооборот в обсязі 168,7 млн.пас.км, або 125,6%. 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
скористалися 5,8 млн. пасажирів, що склало 115,0% обсягу січня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом 

фізичних осіб-підприємців збільшилося на 35,3% і склало 1,8 млн. пасажирів. 
Залізничним транспортом перевезено пасажирів на 3,8% більше, ніж у січні минулого року. 

Авіаційним транспортом обсяг перевезення пасажирів проти січня 2017р. збільшився в 1,8 раза, 

пасажирооборот – на 48,0%. 
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні 2018р. зменшився на 12,9% і становив 

3,3 млн. пасажирів.  
 

21.02.2018 

Зовнішня торгівля товарами та послугами у 2017 році 
У 2017р. експорт товарів становив 2980,9 млн.дол. США, імпорт – 1325,0 млн.дол. Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами становило 1655,9 млн.дол. У порівнянні із 2016р. обсяги експортних поставок 
збільшились на 30,0%, імпортних – на 32,7%.  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,25 (у 2016р. – 2,30). Зовнішньоторговельні операції 
проводились з партнерами із 152 країн світу. 

Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них – 56,4% загального 

обсягу експорту, механічні та електричні машини – 18,5%, продукти рослинного походження – 7,4%, жири та олії 
тваринного або рослинного походження – 5,0%, мінеральні продукти – 4,3%.  

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 865,9 млн.дол., або 29,0% загального обсягу 
експорту та збільшився порівняно із 2016р. на 26,7%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Болгарії, 

Німеччини та Чехії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, 
Китаю, Індії, Єгипту, Ізраїлю, Лівану та Білорусі. 

Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти – 37,3% загального обсягу імпорту, 
механічні та електричні машини – 19,4%, недорогоцінні метали та вироби з них – 15,9%, продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості – 5,7%, живі тварини, продукти тваринного походження – 4,9%, засоби 

наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 4,4%. 
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 418,7 млн.дол., або 31,6% загального обсягу та 

збільшився проти 2016р. на 12,7%. 
Серед країн Євросоюзу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, 

Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, 
Туреччини, США, Південної Африки та Білорусі. 

У 2017р. експорт послуг становив 164,0 млн.дол., імпорт – 51,7 млн.дол. Порівняно із 2016р. експорт 

зменшився на 3,4%, імпорт – на 5,8%. Позитивне сальдо становило 112,3 млн.дол. (за 2016р. також позитивне – 
114,9 млн.дол.) 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,17 (у 2016р. – 3,09). Зовнішньоторговельні операції 
проводились із партнерами із 117 країн світу. 

У 2017р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного обслуговування, які 

займали 62,8% загального обсягу експорту, ділові – 12,4%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 
8,3%, транспортні – 6,4%. 

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 36,7 млн.дол., або 22,4% загального обсягу 
експорту та зменшився порівняно із 2016р. на 24,3%. 

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Великою 
Британією, Кіпром та Польщею. Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Російській Федерації, Індії, 

Китаю, Алжиру, Об’єднаним Арабським Еміратам. 

Основу структури імпорту послуг у 2017р. складали ділові послуги – 43,1% загального обсягу імпорту, 
транспортні – 20,9%, пов’язані з фінансовою діяльністю – 12,2%, з ремонту та технічного обслуговування – 9,5%, 

роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 6,5%, у сфері телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні – 4,9%. 

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 21,5 млн.дол., або 41,6% загального обсягу та 

зменшився проти 2016р. на 1,3%. 
Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися з Кіпру, Словаччини, Польщі та Німеччини. Серед 

інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Російською Федерацією, Об’єднаними Арабськими 



Еміратами, Білоруссю, Сінгапуром, Алжиром та США. 

 
14.02.2018 

Індекси споживчих цін у Запорізькій області в січні 2018 року 

Ціни на споживчому ринку області в січні 2018р. по відношенню до грудня 2017р. зросли на 1,6%                 
(в Україні – на 1,5%). 

Ціни в січні 2018р. по відношенню до грудня 2017р. на продукти харчування та безалкогольні напої 
підвищились на 2,1%. Найбільше подорожчали овочі – на 10,7%. Найпомітніше зросли в ціні помідори та огірки 

(на 28,7% та на 28,1% відповідно). Подорожчали буряк, капуста білокачанна, картопля, гриби, морква               

(на 18,6–5,5%). Зростання цін на банани, ківі, яблука  (на 22,4–5,6%) стало основною причиною подорожчання 
фруктів на 7,9%. Зросли в ціні сало, м’яcо птиці, яйця, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, хліб            

(на 3,8–1,1%). Одночасно подешевшали крупи гречані, цукор, масло вершкове, оселедці, чай, фруктові соки           
(на 3,4–1,1%). 

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,3% в результаті зростання цін на тютюнові вироби 
(на 1,4%) та алкогольні напої (на 1,0%). 

Вартість одягу і взуття зменшилась на 2,0%, зокрема, одяг став дешевшим на 2,1%, взуття – на 1,7%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,1% за рахунок 
підвищення вартості оренди житла, тарифів на водопостачання, вартості утримання та ремонту житла, тарифів на 

послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та на каналізацію (на 8,1–1,5%). Одночасно тарифи на 
гарячу воду, опалення знизились на 0,5%. 

Вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла зросла на 1,4% в 

результаті подорожчання побутової техніки, інструментів й обладнання для дому та саду, товарів та послуг для 
щоденної підтримки будинку, домашнього текстилю, меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів 

покриттів для підлоги (на 1,9–1,0%). 
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання послуг 

лікарень та амбулаторних послуг (на 3,5% у кожній). 
Зростання вартості експлуатації власних транспортних засобів та купівлі транспортних засобів (на 3,2% та 

на 1,6% відповідно) стало причиною підвищення цін у сфері транспорту на 1,9%. Зокрема паливо та мастила 

подорожчали на 4,1%. 
Подорожчання у сфері зв’язку на 3,2% відбулось, в основному, в результаті зростання вартості поштових 

послуг (марки в межах України), абонентної плати за користування місцевим телефонним зв’язком та мережею 
Інтернет (на 25,0%,  8,2% та на 5,3% відповідно). 

Товари та послуги відпочинку і культури стали дорожчими на 1,3% внаслідок підвищення абонентної плати 

за кабельне телебачення, зростання вартості квітів живих, іграшок, газет (на 8,0–2,3%). 
Послуги у сфері освіти стали дорожчими на 4,5% внаслідок підвищення плати за утримання та виховання 

дітей у дошкільних закладах (на 27,2%). 
Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,3% в результаті зростання вартості харчування поза домом 

(на 1,6%). 

Ціни різних товарів та послуг зросли на 0,7%, насамперед, внаслідок збільшення витрат на страхування 
автомобіля, вартості ювелірних виробів із золота, товарів та послуг для особистого догляду (на 6,5%, 3,3% та на 

0,4% відповідно). 
 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2018 року  
У січні 2018р. індекс обсягу продукції сільського господарства порівняно із січнем 2017р. становив 94,3%,     

у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 93,1%.  

 
06.02.2018 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в грудні 2017 року 
Упродовж 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення 

боргів попередніх періодів, 3411,8 млн.грн, або 93,2% нарахованих за цей період сум. За електроенергію 

населенням області сплачено 1401,0 млн.грн. 
Заборгованість населення на кінець грудня 2017р. становила: газопостачання – 642,0 млн.грн, 

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 641,1 млн.грн, постачання електроенергії – 154,3 млн.грн, 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 150,2 млн.грн, централізоване водопостачання та 

водовідведення – 107,5 млн.грн, вивезення побутових відходів – 25,5 млн.грн.  
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку                  

150 кВт год), на одного власника особового рахунку в грудні 2017р. становили 1141,0 грн. 

 
05.02.2018 

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

та більше, в грудні 2017р. становила 361,5 тис. осіб. 

Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в грудні п.р. становив 8305 грн          
(5 місце серед регіонів України), що в 1,7 раза менше максимального показника по країні (м.Київ) та на 24,8% 

більше мінімального (Чернігівська область). 



Сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2018р. становила 126,4 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 111,4 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 7,3 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

15287 грн кожен. 

 
02.02.2018 

Соціально-економічне становище Запорізької області за 2017 рік 
Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 1724202 

особи. Впродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 15286 осіб.  

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб 
та більше, в листопаді 2017р. становила 363,2 тис. осіб, кожному з них нараховано в середньому по 7326 грн. 

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. осіб у середньому по 11457 грн кожен. 
У листопаді 2017р. скористалися субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг 317,7 тис. домогосподарств, а їх сума склала 401,3 млн.грн. 

Призначено субсидії в січні–листопаді 2017р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг та електроенергії 440,3 тис. домогосподарств на загальну суму 183,4 млн.грн. 

Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2017р. становила 304,7 грн. 
Крім того, в січні–листопаді 2017р. 32,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою для 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 89,3 млн.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в листопаді  2017р. становив 
2641,2 грн. 

Субсидії готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива в січні–листопаді 2017р. отримали 
26,5 тис. домогосподарств на суму 73,4 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. 
Крім того, за електроенергію населенням області сплачено в листопаді 2017р. 120,1 млн.грн. Заборгованість 

населення за електроенергію на кінець листопада 2017р. (з урахуванням заборгованості, яка виникла в попередні 
періоди) склала 149,1 млн.грн. 

На обліку в державній службі зайнятості станом на 1 січня 2018р. перебувало 21,8 тис. зареєстрованих 

безробітних. 
Рівень зареєстрованого безробіття становив 2,0% середньорічної чисельності населення працездатного віку. 

За повідомленням прокуратури протягом 2017р. обліковано 31944 кримінальні правопорушення. Кількість 
потерпілих від злочинів у 2017р. становила 26664 особи, із числа яких 8924 – жінки, 1816 – особи похилого віку та 

інваліди 1 і 2 групи, 157 – неповнолітні та 177 – діти до 14 років. 

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 

2017 році становив 36293,3 млн.грн, що на 5,9% більше обсягів 2016 року. 
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля, у 2017 році становив 25630,8 млн.грн і в порівняних цінах проти 2016 року збільшився на 
4,2%. Роздрібний товарооборот за грудень 2017р. становив 2836,0 млн.грн і в порівняних цінах проти грудня 

попереднього року збільшився на 9,5%, а проти попереднього місяця – на 24,1%. 

У 2017р. (за попередніми даними) індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2016р. становив 
96,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,5%, у господарствах населення – 94,7%. 

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%.  

За попередніми даними, 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. 

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%). 

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. 
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. 

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено 18,9 млн.т вантажів, що на 6,2% більше обсягу 2016р. 
Вантажооборот становив 9440,5 млн.ткм і збільшився на 8,3%. 

У 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 120,6 млн. пасажирів, або 97,5% обсягу 2016р. 

та виконано пасажирооборот в обсязі 2241,1 млн.пас.км, або 110,4%. 
Експорт товарів області у січні–листопаді 2017р. становив 2835,9 млн.дол. США, імпорт – 1179,2 млн.дол., 

позитивне сальдо становило 1656,7 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2016р. обсяг експорту збільшився на 
36,5%, імпорту – на 31,2%.  

Ціни на споживчому ринку області у 2017р. підвищились на 14,1%. Алкогольні напої, тютюнові вироби 

зросли в ціні на 21,7%, а послуги у сфері транспорту – на 18,5%. Продукти харчування та безалкогольні напої 
стали дорожчими на 18,3%, послуги ресторанів та готелів – на 14,7%, освіти – на 12,1%, зв’язку – на 9,7%, 

охорони здоров’я – на 9,6%. Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 7,8%. 
Різні товари та послуги подорожчали на 6,0%, предмети домашнього вжитку, побутової техніки та поточного 

утримання житла – на 3,8%, товари та послуги відпочинку і культури – на 2,0%. Одночасно одяг і взуття стали 
дешевшими на 1,4%. 


