
Соціально-економічний стан м. Запоріжжя 

за січень-жовтень 2020 року1  
 

 ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року в 

цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 

10,5% (індекс промислової продукції – 89,5%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2020 року по 

області складав 148 188,2 млн.грн., по м.Запоріжжю – 104 530,8 млн.грн. (70,5% 

до обласного показника та на 9,2% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року), 

у розрахунку на одного мешканця показник становив 142,2 тис.грн. 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне 

виробництво складало 50,1%; машинобудування – 13,0%; виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 10,7%; постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – 10,3%, виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення – 5,3%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по м.Запоріжжю у розрізі 

основних галузей промисловості складав:  

-  металургія  –  52,4 млрд.грн.   (на  12,1%  менше,  ніж  за  січень-жовтень  

2019 року); 

-  машинобудування – 13,6 млрд.грн. (на 4,8% менше); 

-  харчова промисловість – 11,1 млрд.грн. (на 5,5% менше); 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 

10,8 млрд.грн. (на 5,6% більше); 

- інші  галузі  (виробництво  коксу  та   продуктів   нафтоперероблення)   –  

5,5 млрд.грн.   
 

Переробна промисловість: 

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

За січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року 

обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області 

зменшилися на 8,1%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-жовтень 

2020 року  по  Запорізькій області   складав  53 289,4 млн.грн.,   по м.Запоріжжю     

–   52 387,7 млн.грн. (98,3% до обласного показника та на 12,1% менше, ніж за 

січень-жовтень 2019 року).  
 

2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування  

За січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року 

обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області 

зменшилися на 8,9%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-жовтень 

2020 року  по Запорізькій  області складав 16 718,8 млн.грн.,   по  м.Запоріжжю  –   

13 579,7  млн.грн. (81,2% до обласного показника та на 4,8% менше, ніж за січень-

жовтень 2019 року).  
 

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  
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За січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року по 

Запорізькій області спостерігалось збільшення виробництва промислової 

продукції в галузі на 1,4%.  

У м.Запоріжжі за січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 

2019 року збільшено виробництво пряників та виробів подібних – на 6,3%,  сухарів, 

сушки, грінок та виробів подібних підсмажених – на 5,3% та виробів кондитерських 

з цукру – на 1,1%,  при цьому зменшено виробництво печива солодкого – на 44,2%, 

виробів здобних – на 12,6%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого 

зберігання – на 2,2%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-жовтень 

2020 рік  по  Запорізькій  області   складав  20 585,7 млн.грн.,  по  м.Запоріжжю  – 

11 138,2  млн.грн. (54,1% до обласного показника та на 5,5% менше, ніж за січень-

жовтень 2019 року).   
 

4. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

За січень-жовтень 2020 року в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року по 

Запорізькій області обсяги виробництва по галузі зменшилися на 19,0%. 

У місті за січень-жовтень 2020 рік в порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року 

зменшено виробництво електроенергії на 10,2%.  

Обсяг   реалізації   по   галузі   за січень-жовтень  2020   року   по   Запорізькій   

області   склав 32 318,8 млн.грн., по м.Запоріжжю – 10 794,9 млн.грн. (33,4% до 

обласного показника та на 5,6% більше, ніж за січень-жовтень 2019 року).    
 

5. Інші галузі (виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення) 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-жовтень 

2020 року  по Запорізькій  області складав 6 159,5 млн.грн.,   по  м.Запоріжжю  –   

5 493,8  млн.грн. (89,2% до обласного показника).  
 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в  м.Запоріжжі 

за 9 місяців 2020 року становила 11 441,80 грн., що на 6,7% більше, ніж за 

відповідний період 2019 року. 

Середній розмір заробітної плати в 2,3 рази перевищує рівень мінімальної 

заробітної плати (5 000,00 грн.) та в 5,2 рази прожитковий мінімум для працездатної 

особи  (2 197,0 грн.).   

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в м.Запоріжжі 

на 1,9% більше, ніж по Запорізькій області та на 2,2% - ніж по Україні. 

 
 


