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 ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком в цілому по Запорізькій області 

обсяги промислової продукції зменшилися на 8,8% (індекс промислової продукції 

– 91,2%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2020 рік по області складав 

187 144,7 млн.грн., по м.Запоріжжю – 132 417,0 млн.грн. (70,8% до обласного 

показника та на 3,0% менше, ніж у 2019 році), у розрахунку на одного мешканця 

показник становив 180,1 тис.грн.* 

 

Переробна промисловість: 
 

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком обсяги промислового виробництва в 

металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 5,8%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за 2020 рік по  

Запорізькій області   складав  66 608,1 млн.грн. (на 5,1% менше, ніж за 2019 рік). 
 

2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування  

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком обсяги промислового виробництва в 

машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 9,4%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за 2020 рік по  

Запорізькій області   складав  22 050,9 млн.грн. (на 2,0% більше, ніж за 2019 рік). 
 

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком по Запорізькій області спостерігалось 

збільшення виробництва промислової продукції в галузі на 0,4%.  

У м.Запоріжжі за 2020 року в порівнянні з 2019 роком збільшено 

виробництво пряників та виробів подібних – на 2,2%, сухарів, сушки, грінок та 

виробів подібних підсмажених – на 1,6%, при цьому зменшено виробництво печива 

солодкого – на 45,3%, виробів здобних – на 10,8%, хліба та виробів хлібобулочних 

нетривалого зберігання – на 1,3%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за 2020 рік по  

Запорізькій області   складав 25 491,9 млн.грн. (на 10,6% більше, ніж за 2019 рік). 
 

4. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком по Запорізькій області обсяги 

виробництва по галузі зменшилися на 14,6%. 

У місті за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком зменшено виробництво 

електроенергії на 5,9%.  

Обсяг реалізації по галузі за 2020 рік по Запорізькій області складав  

41 294,7 млн.грн. (на 11,7% менше, ніж за 2019 рік). 
 

5. Інші галузі (виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення) 

За 2020 рік в порівнянні з 2019 роком по Запорізькій області обсяги 

виробництва по галузі зменшилися на 1,6%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за 2020 рік по  

Запорізькій області   складав  7 443,8 млн.грн. (на 22,3% менше, ніж за 2019 рік). 

                                                 
1 Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій області 
*
 З грудня 2020 року Головним управлінням статистики у Запорізькій області інформація щодо обсягів реалізованої 

продукції за видами діяльності не надається 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в  м.Запоріжжі 

за 2020 рік становила 11 713,04 грн., що на 7,2% більше, ніж торік. 

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  (2 270,0 грн.).   

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в м.Запоріжжі 

на 1,4% більше, ніж по Запорізькій області та на 1,1% – ніж по Україні. 
 


