Пресвипуски Головного управління статистики у Запорізькій
області у лютому 2022 року
25.02.2022
Реалізація продукції сільського господарства в січні 2022 року
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої
продукції в січні 2022р. склав 1666,3 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – 1576,3 млн.грн,
тваринництва – 90,0 млн.грн. Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої
підприємствами, за січень 2022р. у порівнянні з січнем 2021р. зросли на насіння культур олійних на
2,8%, культури зернові та зернобобові – на 9,0%, молоко – на 17,1%, на тварини сільськогосподарські
живі – на 41,1%, знизились на культури плодові та ягідні на 36,3%.
24.02.2022
Роздрібна торгівля в січні 2022 року
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Запорізької
області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2022 року населенню
реалізовано товарів на 5,6 млрд.грн.
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах до січня 2021 року
(враховуючи індекс споживчих цін) становив 118,3%.
22.02.2022
Чисельність населення Запорізької області на 1 січня 2022 року
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2022 року становила 1638462
особи.
Упродовж 2021 року чисельність населення зменшилася на 28053 особи. Порівняно з
попереднім роком обсяг природного скорочення збільшився на 7281 особу та становив 26146 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100
померлих – 27 живонароджених.
Тваринництво в січні 2022 року
У січні 2022 року в Запорізькій області індекс продукції тваринництва порівняно з січнем
2021 року становив 72,5%, у т.ч. на підприємствах – 61,7%, у господарствах населення – 82,0%.
У січні 2022 року реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) 4,6 тис.т.
Вироблено основних видів тваринницької продукції: молока – 8,9 тис.т, яєць – 19,6 млн.шт. Порівняно
з січнем 2021 року загальні обсяги виробництва яєць зменшились у 2 рази, м’яса та молока – на 23,3%
і 18,3% відповідно.
Станом на 1 лютого 2022 року в усіх категоріях господарств нараховувалося 53,3 тис. голів
овець та кіз (на 7,9% менше, ніж на 1 лютого 2021 року), 54,1 тис. голів великої рогатої худоби (на
21,7% менше) (у т.ч. корів – 28,5 тис. голів (на 24,8% менше)), свиней – 122,6 тис. голів (на 29,0%
менше), птиці – 2446,0 тис. голів (на 30,9% менше).
За розрахунками, господарствами населення утримувалося 72,8% (на 1 лютого 2021 року –
77,3%) загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 82,1% (85,0%)), птиці – 67,7%
(52,3%), овець та кіз – 56,1% (55,6%) і свиней – 36,2% (31,1%).
16.02.2022
Зовнішня торгівля товарами та послугами Запорізької області у 2021 році
У 2021 році експорт товарів у Запорізькій області становив 4741,2 млн.дол. США, або 162,2%
порівняно із 2020 роком, імпорт – 2046,1 млн.дол., або 167,5%. Позитивне сальдо становило 2695,1
млн.дол.
Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 1559,4 млн.дол., або 32,9%
загального обсягу експорту та збільшився порівняно з 2020 роком у 2,2 раза. Імпорт товарів до країн
ЄС становив 566,9 млн.дол., або 27,7% загального обсягу імпорту та збільшився порівняно з 2020
роком на 23,0%.
У 2021 році експорт послуг становив 181,0 млн.дол., або 106,0% порівняно з 2020 роком,
імпорт – 25,1 млн.дол., або 77,9%. Позитивне сальдо становило 155,9 млн.дол.
Обсяг експорту послуг, наданих країнам ЄС, збільшився на 16,4% проти 2020 року та становив
39,5 млн.дол. Імпорт послуг становив 9,9 млн.дол., що менше на 41,2% у порівнянні з 2020 роком.

15.02.2022
Індекси споживчих цін у січні 2022 року
Ціни на споживчому ринку Запорізької області в січні 2022 року порівняно з груднем 2021 року
зросли на 1,6% (в Україні – на 1,3%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в січні 2022 року по відношенню до грудня 2021
року подорожчали на 3,0%. Найбільше зросли в ціні овочі (на 22,4%). Також подорожчали фрукти,
яйця, хліб, маргарин, молоко, кисломолочна продукція, м’ясо та м’ясопродукти, сири, безалкогольні
напої, сало (на 4,2–0,9%). Водночас подешевшали масло, риба та продукти з риби, макаронні вироби
(на 1,4–0,8%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,8% в результаті зростання цін на
тютюнові вироби (на 1,0%) та алкогольні напої (на 0,6%).
Одяг і взуття подешевшали на 6,2%, у т.ч. взуття – на 9,6%, одяг – на 2,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося в
основному за рахунок підвищення тарифів на каналізацію (на 19,2%) та водопостачання (на 16,3%).
Насамперед внаслідок зростання вартості діагностичних послуг (на 4,9%) та послуг лікарень (на 0,4%) ціни
у сфері охорони здоров’я зросли на 0,4%.
Внаслідок подорожчання палива та мастил (на 3,9%), а також вартості проїзду у залізничному (на 0,8%) та
автодорожньому (на 0,6%) пасажирському транспорті ціни у сфері транспорту в цілому зросли на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів місцевого
телефонного зв’язку (на 14,6%), вартості поштових послуг (на 4,7%) та абонентної плати за
користування мережею Інтернет (на 2,4%).
Подорожчання послуг освіти на 2,8% зумовлено підвищенням плати за утримання дітей у
дошкільних закладах (на 48,2%).
14.02.2022
Оплата населенням Запорізької області житлово-комунальних послуг у грудні 2021 року
У грудні 2021 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 890,4 млн.грн,
або 67,9% нарахованих за цей період сум.
На кінець грудня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання теплової енергії та
гарячої води становила 1852,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 528,2 млн.грн, за
управління багатоквартирним будинком – 409,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та
водовідведення – 373,9 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 74,1 млн.грн.
У грудні 2021 року з населенням було укладено 132 договори щодо погашення
реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1282,6 тис.грн. Сума внесених платежів, з
урахуванням довгострокових договорів, становила 1659,3 тис.грн.
02.02.2022
Промислове виробництво у 2021 році
У 2021 році (за попередніми даними) обсяг промислового виробництва в Запорізькій області
збільшився в порівнянні з 2020 роком на 5,7%, що сталося в результаті зростання виробництва на
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 10,3%,
переробної промисловості – на 4,3% та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 1,9%.
01.02.2022
Заробітна плата по Запорізькій області у грудні 2021 року
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю
працюючих 10 осіб та більше, у грудні 2021 року становила 326,2 тис. осіб.
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника у грудні 2021 року
становив 16867 грн, що на 22,6% більше, ніж у листопаді 2021 року та на 23,8% – ніж у грудні
2020 року.

