Пресвипуски Головного управління статистики у Запорізькій
області у березні 2022 року
30.03.2022
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2021 році
У 2021 році оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств гуртової торгівлі Запорізької області у
фактичних цінах становив 56001,8 млн.грн.
У структурі оптового товарообороту на продаж непродовольчих товарів припадало 84,9%,
продовольчих – 15,1%.
Порівняно з 2020 роком частка оптового продажу товарів вітчизняного виробництва зменшилась
на 1,4 в.п. і становила 48,9%, або 27395,8 млн.грн.
На 1 січня 2022 року запаси товарів на підприємствах оптової торгівлі становили 8385,4 млн.грн,
з них на непродовольчу групу припадало 83,4%, на продовольчу – 16,6%.
29.03.2022
Робоча сила у 2021 році
За результатами обстеження робочої сили області кількість зайнятого населення у віці 15 років і
старше у 2021 році становила 701,0 тис. осіб, а безробітних віком 15 років і старше – 86,3 тис. осіб.
У 2021 році рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,2%, рівень
безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше – 11,0%.
22.03.2022
Чисельність населення на 1 лютого 2022 року
Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою (попередні дані), на 1 лютого
2022 року становила 1636322 особи.
Упродовж січня 2022 року чисельність населення зменшилася на 2140 осіб. Порівняно з січнем
попереднього року обсяг природного скорочення зменшився на 71 особу та становив 2038 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100
померлих – 25 живонароджених.
21.03.2022
Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної
допомоги у 2021 році
З метою дослідження питань, пов'язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров'я
та лікарських препаратів, а також для отримання інформації щодо самооцінки здоров'я та рівня
захворюваності, органами державної статистики в жовтні 2021 року проведено опитування членів 356
домогосподарств Запорізької області, які взяли участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.
За підсумками опитування, які було розповсюджено на всі домогосподарства області, зроблено
висновок, що 43,7% опитаних оцінювали стан свого здоров'я як «добрий», 38,3% – «задовільний»,
18,0% – «поганий». При цьому хворіли за останні 12 місяців 78,6% респондентів.
Із числа опитаних 45,6% мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям. Гіпертонія
була найбільш розповсюдженим захворюванням у Запорізькій області, на неї хворіло 48,5%
респондентів, які мають хронічні захворювання.
Висока вартість послуг медичних установ, ліків, медичного приладдя спричинила вимушену
відмову від них значної частини домогосподарств, члени яких її потребували, але не змогли отримати.
З різних причин не змогли придбати ліки 32,1% домогосподарств, провести медичні
обстеження – 28,7%, отримати лікувальні процедури – 22,4%, відвідати стоматолога – 18,8%,
отримати лікування у стаціонарі – 16,7%, зробити протезування – 16,4%, відвідати лікаря – 15,9% та
придбати медичне приладдя – 10,3%.
16.03.2022
Індекси споживчих цін у лютому 2022 року
Ціни на споживчому ринку Запорізької області в лютому 2022р. порівняно з січнем 2021р. зросли
на 2,0% (в Україні – на 1,6%),%), з початку року – на 3,6% (в Україні – на 2,9%).
Продукти харчування та безалкогольні напої в лютому 2022р. по відношенню до січня 2021р.
подорожчали на 2,5%. Найбільше зросли в ціні овочі (на 9,4%). Також подорожчали рис, масло,
фрукти, сало, кисломолочна продукція, яловичина, молоко (на 7,0–3,7%), безалкогольні напої, хліб,

макаронні вироби, риба та продукти з риби, олія соняшникова (на 3,3–1,4%). Водночас подешевшали
фруктові соки, яйця та маргарин (на 2,7–0,9%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3,6% в результаті зростання цін на
алкогольні напої (на 5,4%) та тютюнові вироби (на 1,9%).
Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, у т.ч. одяг – на 6,4%, взуття – на 2,6%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7%
відбулося в основному за рахунок підвищення плати за оренду житла, цін на утримання та ремонт
житла та плати за власне житло (на 3,3–1,2%).
Насамперед внаслідок зростання вартості консультативних послуг (на 1,8%) та цін на
фармацевтичну продукцію (на 1,5%) ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 0,9%.
Внаслідок подорожчання авіаційних пасажирських перевезень (на 12,3%), палива та мастил (на
6,1%), а також вартості запасних частин та аксесуарів (на 2,5%) ціни у сфері транспорту в цілому
зросли на 2,9%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,4%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за
користування мережею Інтернет (на 1,5%) та вартості мобільних телефонів (на 1,3%).
Подорожчання послуг освіти на 0,8% зумовлено підвищенням плати за курси іноземної мови (на
6,0%).
12.03.2022
Обсяг реалізованих послуг у IV кварталі 2021 року
У ІV кварталі 2021 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг
Запорізької області, становив 3956,8 млн.грн.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу
займали послуги з транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 29,3%,
професійної, наукової та технічної діяльності – 20,8%, операцій з нерухомим майном – 17,0%.
Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,5% загального обсягу.
11.03.2022
Виробництво будівельної продукції у січні-грудні 2021 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами
Запорізької області у 2021 році становив 3802,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з
2020 роком дорівнював 101,4%.
Нове будівництво становило 16,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції,
реконструкція та технічне переоcнащення – 33,3%, ремонт (капітальний та поточний) – 50,1%.
09.03.2022
Виробництво будівельної продукції у січні 2022 року
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами
Запорізької області в січні 2022 року становив 153,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з
січнем 2021 року дорівнював 103,2%.
Нове будівництво становило 21,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції,
реконструкція та технічне переоcнащення – 31,4%, ремонт (капітальний та поточний) – 47,5%.
04.03.2022
Промислове виробництво у січні 2022 року
У січні 2022 року обсяг промислового виробництва в Запорізькій області збільшився в порівнянні
з січнем 2021 року на 2,0%, що сталося в результаті зростання виробництва на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 9,4%. Водночас, на
підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво знизилось на 2,0%,
переробної промисловості – на 1,7%.
03.03.2022
Реалізація продукції сільського господарства у 2021 році
Загальний обсяг реалізації підприємствами (крім малих) Запорізької області власно виробленої
сільськогосподарської продукції у 2021 році становив 21898,0 млн.грн, у т.ч продукції рослинництва –
20502,7 млн.грн, тваринництва – 1395,3 млн.грн.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, у 2021р. у
порівнянні з 2020р. зросли на яйця на 65,4%, на насіння культур олійних – на 56,5%, на культури

овочеві – на 38,2%, на культури зернові та зернобобові – на 30,0%, на молоко – на 15,3%, на тварин
сільськогосподарських живих – на 11,0%, знизились на культури плодові та ягідні на 18,6%.
Підсумки роботи транспорту у січні 2022 року
У Запорізькій області в січні 2022 року підприємствами транспорту перевезено 1,3 млн.т
вантажів, що на 0,4% більше обсягу січня 2021 року. Вантажообіг становив 848,6 млн.ткм і збільшився
на 7,3%.
Залізничним транспортом відправлено 919,7 тис.т вантажів (на 12,3% менше обсягу січня 2021
року). Вантажообіг збільшився на 5,2% та становив 765,5 млн.ткм.
Автомобільним транспортом перевезено 421,5 тис.т вантажів (у порівнянні з січнем 2021 року на
46,4% більше) та виконано вантажообіг в обсязі 82,5 млн.ткм (на 31,3% більше). Протягом січня 2022
року послугами пасажирського транспорту скористалися 5,3 млн. пасажирів (101,8% обсягу січня 2021
року) та виконано пасажирообіг в обсязі 86,1 млн.пас.км (120,2%).
Послугами автомобільного транспорту скористалися 3,6 млн. пасажирів, що становило 102,2%
показника січня 2021 року.
Обсяг пасажирських перевезень міським електротранспортом у січні 2022 року порівняно з
січнем 2021 року збільшився на 0,8% і становив 1,4 млн. пасажирів.
02.03.2022
Заробітна плата в січні 2022 року
Розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника в січні 2022 року
становив 14510 грн, що на 14,0% менше, ніж у грудні 2021 року та на 15,7% більше, ніж у січні 2021
року.
Капітальні інвестиції в січні–грудні 2021 року
У січні–грудні 2021 року підприємствами та організаціями Запорізької області за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 18270,8 млн.грн капітальних інвестицій, що на 39,2% більше обсягу
капітальних інвестицій за відповідний період 2020 року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,4% загального обсягу. За рахунок державного
та місцевих бюджетів освоєно 34,5% капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів за рахунок
кредитів банків та інших позик становила 1,3%.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) освоєно в матеріальні
активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,4% усіх інвестицій, у
будівлі та споруди – 44,4%. У нематеріальні активи вкладено 1,2% загального обсягу капітальних
інвестицій.

