
Соціально-економічний стан м. Запоріжжя за січень-грудень 2015 року 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися 
на 4,7% (індекс промислової продукції – 95,3%). 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2015 року по 
області складав 130 767,5 млн.грн., по м.Запоріжжю – 95 222,7 млн.грн. 
(72,8% до обласного показника та на 36,1% більше, ніж у відповідному 
періоді 2014 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 
124,6 тис.грн. 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне 
виробництво складало 49,7%; машинобудування – 17,7%; виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,6%; постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13,0%. 
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали: 

 Олександрівський – 1 309,1 млн. грн. (1,4% до загальноміського 
обсягу реалізації); 

 Заводський – 50 983,7 млн. грн. (53,5%); 
 Комунарський – 1 296,2 млн. грн. (1,4%); 
 Дніпровський – 5 652,5 млн. грн. (5,9%); 
 Вознесенівський – 13 216,2 млн. грн. (13,9%); 
 Хортицький – 4 077,6 млн. грн. (4,3%); 
 Шевченківський – 18 687,4 млн. грн. (19,6%). 

Переробна промисловість: 

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій 
області зменшилися на 1,8%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним 
періодом 2014 року збільшено виробництво конструкцій інших та їх частин, 
плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або 
алюмінію на  19,3%; послуг з лиття сталі на – 45,9% проте зменшено 
виробництво сталі на 0,4%; феросплавів - на 21,9%; резервуарів, цистерн, 
баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л 
– на 59,3%. 
Упродовж звітного періоду металургійними підприємствами міста 
вироблено 37,6% всієї сталі, виробленої в Україні, 17,4% чавуну, 11,7% 
резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію 
місткістю більше 300 л та 22,1% конструкцій інших та їх частин, плит, 
прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 
2015 року по області складав 47 989,3 млн.грн., по м.Запоріжжю – 
47 295,9 млн.грн. (98,5% до обласного показника та на 39,8% більше, ніж за 
аналогічний період 2014 року). 



 
2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій 
області зменшилися на 6,6%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним 
періодом 2014 року зменшено виробництво апаратури електричної для 
комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В на 0,1%, 
елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів 
статичних, котушок індуктивності інших - на 31,8%, трансформаторів – на 
41,6%, автомобілів легкових – на 60,8%, автомобілів вантажних - на 32,6%.  
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста 
вироблено 74,3% апаратури електричної для комутації або захисту 
електричних схем на напругу більше 1000 В, виробленої на території країни 
та 16,0% автомобілів вантажних. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 
2015 року по області складав 19 051,5 млн. грн., по м.Запоріжжю – 
16 875,3 млн.грн. (88,6% до обласного показника та на 28,5% більше, ніж за 
аналогічний період 2014 року). 

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 5,2% 
виробництвапромислової продукціїв галузі. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним 
періодом 2014 року зменшено виробництво пряників і виробів аналогічних 
на 10,4%; хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання - на 1,3%; 
борошна - на 20,1%;  печива солодкого і вафлі - на 5,3%; безалкогольних 
напоїв – на 6,2%; виробів здобних - на 23,4%.   
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-
грудень 2015 року по області складав 10 984,4 млн. грн., по м.Запоріжжю – 
4 372,5 млн.грн. (39,8% до обласного показника та на 17,5% більше, ніж у 
аналогічному періоді 2014 року).  

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
по Запорізькій області обсяги виробництва по галузі зменшилися на 0,9%. 
У місті за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 
2014 року зменшено виробництво пари та води гарячої на 6,0%; 
електроенергії - на 37,7%. 
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року обсяги виробництва електроенергії на Дніпровській 
гідроелектростанцій у порівняних цінах зменшилися на 20,9%. 
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2015 року по Запорізькій 
області складав 33 846,8 млн. грн., по м.Запоріжжю – 12 359,7 млн.грн. 
(36,5% до обласного показника та на 90,8% більше, ніж у аналогічному 
періоді 2014 року).   
 
ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 



Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного 
працівника підприємств з кількістю працюючих 10 осіб та більше за 2015 рік 
складала  4470,20 грн., що на 6,4% більше, ніж по області та на 6,6% - ніж 
по Україні. 
Рівень середньомісячної заробітної плати м.Запоріжжя в 3,2 рази 
перевищував встановлені державні соціальні стандарти (мінімальну 
заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатної особи - 1378,0 
грн.). 
У порівнянні з 2014 роком (3510,97 грн.) заробітна плата збільшилася на 
23,7%. Темп зростання заробітної плати значно перевищує аналогічний 
показник минулого року, торік він становив 110,1%. 
Рівень заробітної плати м.Запоріжжя перевищує відповідний показник 
наступник міст:  Дніпропетровська - на 4,8%, Миколаєва – 5,3%, Одеси – 
9,3%. 
01.01.2016 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю 
становила 21,1 млн.грн., у т.ч. 11,5 млн.грн. - на економічно-активних 
підприємствах (що складає 54,4% від загальної суми). У порівнянні з 
01.01.2015 загальна сума заборгованості зменшилась на 12,7%, на 
економічно активних підприємствах зменшилась на 7,0%.   
Фінансовий результат великих та середніх підприємств по м.Запоріжжю  до 
оподаткування за 9 місяців 2015 року був негативним як і в аналогічному 
періоді 2014 року, проте збитки зменшилися  та становили 3335,27 млн.грн. 
проти  5319,16 млн.грн. торік. 
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 
61,5%, отримано 9883,14 млн.грн. прибутку. Основна його частина (94,6%) 
сформована в  промисловості. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 
року кількість прибуткових підприємств збільшилася з  58,9% до 61,5%, 
а  прибутки на цих підприємствах збільшилися в 2,2 рази. 
Упродовж січня-вересня 2015 року 38,5% підприємств отримали 13218,41 
млн.грн. збитку, що на 34,8% більше, ніж у січні-вересні  2014 року. 
Найбільші  обсягизбитків були отримані в промисловості (95,7%) та торгівлі 
(2,1%).                              
Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств за 
звітний період був також негативним та становив 3299,07 млн.грн. збитку, 
проти 4217,61 млн.грн. в січні-вересні 2014 року. 
Прибутки прибуткових промислових підприємств збільшилися в 2,2 рази в 
порівнянні з січнем-вереснем 2014 року та становили 9346,42 млн.грн. 
проти  4251,29 млн.грн. 
Збитки промислових підприємств збільшилися в 1,5 рази в порівнянні з 
аналогічним періодом 2014 року та становили 12645,48 млн.грн. проти 
8468,89 млн.грн. Найбільші збитки отримали підприємства хімічної 
промисловості - 4424,86 млн.грн. (35,0%), машинобудування - 2932,97 
млн.грн. (23,2%), енергетики - 2828,74 млн.грн. (22,4%), металургії -2064,77 
млн.грн. (16,3%). 

 


