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До Дня підприємця України 
У 2019р. кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності в Запорізькій області становила 15652 од. 

На малі підприємства припадала найбільша частка (95,7% підприємств, або 14975 од), на великі – найменша 

(0,2%, або 26 од). 
Підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг) на 303,9 млрд.грн, у тому числі великими 

підприємствами – на 165,1 млрд.грн, або 54,3% загального обсягу, малими – на 62,0 млрд.грн (20,4%). 
На підприємствах області працювало 257 тис. осіб найманих працівників, при цьому на великих – 32,2% 

загальної кількості працівників (82,8 тис. осіб), на малих – 24,4% (62,7 тис. осіб). 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств області у 2019р. склав 6233,3 млн.грн прибутку. 
 

27.08.2020 
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у липні 2020 року 

У Запорізькій області в липні 2020р. суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними 
особами-підприємцями) через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що налічує 318 од, було продано 

світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 529,6 млн.грн, з якої 224,1 млн.грн (42,3%) становив загальний 

товарооборот від продажу бензину моторного, 152,7 млн.грн (28,8%) – газойлів (палива дизельного),             
147,6 млн.грн (27,9%) – пропану і бутану скраплених та 5,2 млн.грн (1,0%) – газу природного скрапленого або в 

газоподібному стані (метану) для автомобілів. Питома вага реалізованого бензину марки А-95 становила 54,7%, 
марки А-92 – 44,0%. 

 

Капітальні інвестиції в січні–червні 2020 року 
У січні–червні 2020р. підприємствами та організаціями Запорізької області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 4041,2 млн.грн капітальних інвестицій, що на 33,3% менше обсягу капітальних інвестицій за 
відповідний період 2019р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, за рахунок яких освоєно 82,1% загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів 

освоєно 10,9% капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів банків та інших позик 

становила 4,8%. 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,0% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у 

машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 29,4%.                    
У нематеріальні активи вкладено 2,0% загального обсягу капітальних інвестицій. 

Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій (61,0%) освоєно підприємствами 

промислових видів діяльності, з яких підприємствами переробної промисловості – 44,8%, добувної промисловості 
та розроблення кар’єрів – 12,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,0%. 

 
Використання та запаси палива в липні 2020 року 

Підприємствами та організаціями Запорізької області в липні 2020р. було використано 423,3 тис.т вугілля 

кам’яного та 41,6 млн.м3 газу природного. Споживання палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану 
скраплених (без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС)) по 

області склало 24,1 тис.т, 2,4 тис.т та 0,6 тис.т відповідно. Через АЗС було продано бензину моторного 7,5 тис.т, 
пропану і бутану скраплених – 7,0 тис.т, палива дизельного – 4,7 тис.т. 

Порівняно з червнем 2020р. на підприємствах області збільшились обсяги витрат палива дизельного                       
на 81,7%, або на 10,8 тис.т, бензину моторного – на 33,2%, або на 0,6 тис.т, пропану та бутану скраплених –                  

на 6,7%, або на 36,7 т, газу природного – на 2,6%, або на 1,1 млн.м3, вугілля кам’яного – на 0,6%, або            

на 2,6 тис.т. 
Підприємства та організації області звітували про запаси вугілля кам’яного на 1 серпня 2020р. у кількості 

256,3 тис.т. Запаси палива дизельного, бензину моторного та пропану і бутану скраплених (з урахуванням запасів 
на АЗС) склали 24,2 тис.т, 7,9 тис.т та 1,5 тис.т відповідно. 

Порівняно з 1 липня 2020р. збільшились запаси вугілля кам’яного на 8,5%, або на 20,2 тис.т. Водночас 

зменшились запаси пропану і бутану скраплених на 22,9%, або на 0,4 тис.т, палива дизельного – на 21,8%, або на 
6,7 тис.т, бензину моторного – на 2,5%, або на 0,2 тис.т.  

 
Промислове виробництво в січні–липні 2020 року 

У січні–липні 2020р. обсяг промислового виробництва в Запорізькій області зменшився у порівнянні з січнем–
липнем 2019р. на 11,5%, що сталося в результаті зменшення виробництва на підприємствах з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і переробної промисловості на 16,8% та 10,3% відповідно. 

Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво зросло на 0,2%. 
 

 
 



26.08.2020 

Роздрібна торгівля в січні–липні 2020 року 
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької області, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2020р. населенню реалізовано 

товарів на 27,8 млрд.грн.  
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня–липня 2019р. (враховуючи 

індекс споживчих цін) становив 111,4%.  
 

Рослинництво Запорізької області в січні–липні 2020 року 

За січень–липень 2020р. в Запорізькій області індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним 
періодом 2019р. становив 90,7%, у т.ч. на підприємствах – 91,7%, у господарствах населення – 88,7%. 

Станом на 1 серпня 2020р. культури зернові та зернобобові були скошені та обмолочені господарствами всіх 
категорій на площі 919,5 тис.га, що на 0,3% менше, ніж на початок серпня 2019р. Зібрана площа культур зернових 

та зернобобових склала 93,3% площі посівів (торік – 94,9%). Виробництво зерна та зернобобових (у початково 
оприбуткованій масі) становило 2749,9 тис.т, що на 12,2% менше, ніж було одержано на початок серпня 2019р.     

У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 29,9 ц вищезазначеної продукції (на 4,1 ц менше, ніж торік). 

Усіма категоріями господарств на 1 серпня 2020р. одержано овочів відкритого ґрунту 65,8 тис.т (на 18,6% 
менше, ніж на відповідну дату 2019р.), плодоягідної продукції – 19,4 тис.т (на 20,4% менше). 

 
Тваринництво Запорізької області в січні–липні 2020 року 

У січні–липні 2020р. в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–липнем 2019р. 

становив 91,2%, у т.ч. на підприємствах – 89,2%, у господарствах населення – 92,4%. 
У січні–липні 2020р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 33,6 тис.т. Вироблено 

основних видів тваринницької продукції: молока – 123,5 тис.т, яєць – 360,9 млн.шт. Порівняно з січнем–липнем 
2019р. загальні обсяги виробництва яєць, молока та м’яса зменшились на 13,1%, 7,9% і 0,6% відповідно. 

Станом на 1 серпня 2020р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 70,4 тис. голів овець та кіз             
(на 15,1% менше, ніж на 1 серпня 2019р.), 82,0 тис. голів великої рогатої худоби (на 12,2% менше) (у т.ч. корів –    

2,1 тис. голів (на 12,1% менше)), свиней – 179,7 тис. голів (на 17,7% менше), птиці – 4744,6 тис. голів (на 16,2% 

менше). 
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 79,9% (у січні–липні 2019р. – 80,6%) загальної 

кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 86,5% (86,6%)), овець та кіз – 66,2% (67,3%), птиці – 56,7% 
(50,0%) і свиней – 37,2% (34,5%). 

 

Реалізація продукції сільського господарства в січні–липні 2020 року 
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Запорізької області власно 

виробленої продукції в січні–липні 2020р. склав 7815,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 7003,2 млн.грн, 
тваринництва – 812,3 млн.грн. 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, за січень–липень 2020р. у 

порівнянні з січнем–липнем 2019р. зросли на культури плодові та ягідні в 1,6 раза, молоко – на 10,2%, насіння 
культур олійних – на 4,5%, культури зернові та зернобобові – на 3,4%, знизились на культури овочеві – на 14,3%, 

яйця – на 4,2%, тварини сільськогосподарські живі – на 0,2%. 
 

Підсумки роботи транспорту в січні–липні 2020 року 
У Запорізькій області в січні–липні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 9,9 млн.т вантажів, що на 

4,5% менше обсягу січня–липня 2019р. Вантажообіг становив 5479,1 млн.ткм і зменшився на 6,0%. 

Залізничним транспортом відправлено 7529,2 тис.т вантажів (на 0,7% менше обсягу січня–липня 2019р.). 
Зменшилося відправлення руди залізної і марганцевої на 10,5%, добрив – на 11,9%, нафти і нафтопродуктів –     

на 21,3%, зерна і продуктів перемолу – у 2,3 раза, кам’яного вугілля – у 5,9 раза. У той же час збільшилося 
відправлення брухту чорних металів в 1,6 раза, коксу – в 1,5 раза, будівельних матеріалів – на 31,3%, чорних 

металів – на 5,9%. Вантажообіг зменшився на 6,4% та становив 4943,7 млн.ткм. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 
2020р. перевезено 2098,3 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем–липнем 2019р. на 20,4% менше) та виконано 

вантажообіг в обсязі 511,0 млн.ткм (на 5,3% менше). 
Протягом січня–липня 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 42,8 млн. пасажирів 

(59,1% обсягу січня–липня 2019р.) та виконано пасажирообіг в обсязі 719,8 млн.пас.км (43,6%). 
У січні–липні 2020р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-

підприємцями) скористалися 29,6 млн. пасажирів, що склало 64,7% показника січня–липня 2019р., при цьому 

перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилось в 1,4 раза і склало 8,0 млн. 
пасажирів. 

Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні–липні 2020р. проти січня–липня 2019р. 
зменшився у 2 рази і становив 11,3 млн. пасажирів.  

 

 
 

 



25.08.2020 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні 2020 року 
У Запорізькій області в січні–липні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–липнем 

2019р. становив 90,8%, у т.ч. на підприємствах – 91,5%, у господарствах населення – 89,5%.  

 
21.08.2020 

Чисельність населення на 1 липня 2020 року 
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1 липня 2020р. становила            

1678303 особи. 

Упродовж січня–червня 2020р. чисельність населення зменшилася на 9098 осіб. Порівняно з січнем–червнем 
2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 212 осіб та становив 8640 осіб. 

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 
37 народжених.  

 
18.08.2020 

Зовнішня торгівля товарами та послугами у І півріччі 2020 року 

У І півріччі 2020р. експорт товарів становив 1426,2 млн.дол. США, або 92,5% порівняно з І півріччям 2019р., 
імпорт – 587,8 млн.дол., або 67,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 838,4 млн.дол.  

Основу товарної структури експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них (55,4% загального 
експорту), механічні та електричні машини (15,1%), продукти рослинного походження (10,0%), жири та олії 

тваринного або рослинного походження (7,3%).  

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 350,4 млн.дол., або 24,6% загального 
обсягу експорту та зменшився порівняно з І півріччям 2019р. на 16,7%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Чехії, 
Німеччини, Іспанії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Китаю, 

Туреччини, США, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів. 
Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини (32,7% загального імпорту), 

мінеральні продукти (17,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (16,7%), продукція хімічної та пов’язаних з 

нею галузей промисловості (6,6%). 
Імпорт товарів із країн ЄС становив 267,1 млн.дол., або 45,4% загального обсягу імпорту та збільшився 

порівняно з І півріччям 2019р. на 12,5%. 
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Фінляндії, 

Словаччини. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, 

США, Туреччини, Норвегії. 
У І півріччі 2020р. експорт послуг становив 78,6 млн.дол., або 77,6% порівняно з І півріччям 2019р., імпорт – 

8,5 млн.дол., або 51,4%. Позитивне сальдо становило 70,1 млн.дол.  
Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові, у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні. 

Головними партнерами в експорті послуг були Сингапур, Ірландія, Об’єднані Арабські Емірати, Китай, 
Російська Федерація, Єгипет, США. 

 
14.08.2020 

Індекси споживчих цін у Запорізькій області у липні 2020 року 
Ціни на споживчому ринку області в липні 2020р. по відношенню до червня 2020р. знизились на 1,0%        

(в Україні – на 0,6%), по відношенню до грудня 2019р. зросли на 1,3% (в Україні – на 1,4%). 

Продукти харчування та безалкогольні напої в липні 2020р. по відношенню до червня 2020р. стали 
дешевшими на 2,3%. Найбільше знизились ціни на овочі (на 16,4%) та яйця (на 10,4%). Також подешевшали 

цукор, продукти переробки зернових, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти (на 2,7–1,1%). Водночас подорожчали чай 
(на 2,4%), риба та продукти з риби (на 1,0%). 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подешевшали на 0,3% внаслідок зменшення цін на алкогольні напої            

(на 1,5%). Водночас відбулось зростання цін на тютюнові вироби (на 1,2%). 
Ціни на одяг і взуття знизились на 4,1%, зокрема, взуття подешевшало на 7,3%, а одяг – на 1,9%. 

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,2% в основному внаслідок 
підвищення вартості природного газу (на 8,7%). 

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла зросли на 0,1% в 
першу чергу в результаті подорожчання побутової техніки (на 0,6%). 

У результаті підвищення вартості фармацевтичної продукції (на 0,1%) подорожчання у сфері охорони 

здоров’я становило 0,1%.  
Зростання цін у сфері транспорту на 1,6% було спричинене збільшенням вартості палива та мастил, 

автомобілів, а також транспортних послуг (на 3,0–1,2%). 
Подорожчання у сфері зв’язку на 0,4% стало результатом підвищення абонентної плати за користування 

мобільним зв’язком (на 0,8%). 

Ціни у сфері освіти зросли на 0,1% внаслідок підвищення плати навчання на курсах іноземних мов            
(на 0,9%). 

Зростання вартості послуг пансіонатів (на 14,3%) стало причиною подорожчання у сфері ресторанів та 



готелів на 1,0%. 

 
07.08.2020 

До дня будівельника 

У I півріччі 2020р. підприємствами Запорізької області виконано будівельних робіт на суму 1024,7 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2019р. склав 63,8%.  

Нове будівництво склало 10,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний 
та поточний) – 45,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 43,8%. 

На підприємствах будівництва в січні–червні 2020р. було зайнято 4,2 тис. осіб. Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного працівника в січні–червні п.р. становила 7269,20 грн, що на 33,7% менше рівня по області 
та на 3,6% більше, ніж у січні–червні 2019р. 

 
05.08.2020 

Особисті підсобні господарства населення у 2020 році 
Значний вплив на рівень життя домогосподарств Запорізької області має наявність особистого підсобного 

господарства. У 2020р. земельними ділянками користуються 59,2% домогосподарств області, а 17,6% 

домогосподарств утримують худобу, птицю та бджіл. 
Середня площа земельної ділянки, яку використовує одне домогосподарство, складає 186,4 сотки. 

Значну частину земельних ділянок (80,2%) домогосподарства здають в оренду. 
 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в червні 2020 року 

У червні 2020р. населенням Запорізької області сплачено за житлово-комунальні послуги 455,0 млн.грн, або 
119,8% нарахованих за цей період сум. 

На кінець червня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та гарячої води 
становила 1209,0 млн.грн, за постачання та розподіл природного газу – 1016,1 млн.грн, за постачання та розподіл 

електричної енергії – 407,7 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 364,6 млн.грн, за централізоване 
водопостачання та водовідведення – 333,9 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів –           

59,1 млн.грн. 

Протягом січня–червня 2020р. з населенням було укладено 619 договорів щодо погашення 
реструктуризованої заборгованості на загальну суму 5391,6 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням 

довгострокових договорів становила 1344,6 тис.грн. 
 

03.08.2020 

Заробітна плата та стан її виплати в січні–червні 2020 року 
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах Запорізької області з кількістю 

працюючих 10 осіб та більше, у червні 2020р. становила 340,5 тис. осіб. 
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в червні 2020р. становив      

11555 грн (5 місце серед регіонів України), що на 29,5% менше максимального показника по країні (м. Київ) та на 

21,6% більше мінімального (Чернівецька область). 
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2020р. становила 138,0 млн.грн, у т.ч. на економічно 

активних підприємствах – 75,2 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну плату 7,0 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 

10692 грн кожен. 
 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 липня 2020 року 

Сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах м. Запоріжжя на 1 липня 2020р. становила           
114,5 млн.грн, у т.ч. на економічно активних – 60,7 млн.грн. 

Вчасно не отримали заробітну плату 5,9 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 
10283 грн кожен. 

 

Житлові умови та ступінь задоволення ними домогосподарств 
Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств Запорізької області є забезпеченість житлом 

та рівень його благоустрою. У 2020р. переважна більшість домогосподарств (94,5%) проживає в окремому житлі 
(окремій квартирі або індивідуальному будинку). Разом з тим, 4,5% домогосподарств усе ще мешкає у 

гуртожитках, а 1,0% – у комунальних квартирах та частині індивідуальних будинків. 
Частка домогосподарств, що проживають у власному житлі (без урахування тих, які мешкають у 

гуртожитках), складає 95,2%, наймають його у фізичних осіб – 4,4%, проживають у державному та відомчому 

житлі – 0,4%. 
У житлі з трьома кімнатами мешкає 33,8% домогосподарств, з двома кімнатами – 27,1%, з чотирма та 

більше кімнатами – 26,8%, в однокімнатному житлі – 12,3%. 
Перенаселеним є житло 37,8% населення області. Зокрема, житлова площа 31,6% домогосподарств 

становить від 13,66 м2 до 20,0 м2 на одну особу, 28,6% – від 9,01 м2 до 13,65 м2, 22,9% – 25,01 м2 та понад,    

10,1% – від 20,01 м2 до 25,0 м2, а 6,8% – до 9,01 м2.  
Індивідуальною системою опалення обладнано житло 44,2% домогосподарств, центральним опаленням – 

39,5%. Централізованим газопостачанням користуються 73,8% домогосподарств, 15,7% – балонним газом. 



Електричний бойлер у своєму житлі мають 39,8% домогосподарств, гаряче водопостачання – 28,3%, газову 

колонку – 6,5%. Водопроводом та каналізацією обладнано житло по 85,3% домогосподарств, ванну або душ 
мають 81,4% домогосподарств.  

Частка домогосподарств, що задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами, становить 56,8%, 

не дуже задоволені ними – 25,3%, незадоволені та дуже незадоволені – 17,9%. 
 

Виробництво будівельної продукції в січні–червні 2020 року 
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами Запорізької області в 

січні–червні 2020р. становив 1024,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2019р. 

склав 63,8%. 
Нове будівництво склало 10,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний 

та поточний) – 45,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 43,8%. 


