
Соціально-економічний стан м. Запоріжжя 

за січень-червень 2019 року1  
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

За січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року 

в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 

4,4% (індекс промислової продукції – 95,6%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2019 року по 

області складав 98 848,2 млн.грн., по м.Запоріжжю – 70 224,6 млн.грн. (71,0% до 

обласного показника та на 11,7% менше, ніж у відповідному періоді 2018 року), у 

розрахунку на одного мешканця показник становив 94,6 тис.грн. 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне 

виробництво складало 52,8%; машинобудування – 11,7%; виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9,2%; постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – 10,0%.  

Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали: 

 Вознесенівський – 6 216,3 млн.грн. (8,9% до загальноміського обсягу реалізації); 

 Дніпровський – 5 154,9 млн. грн. (7,3%); 

 Заводський – 42 199,8 млн. грн. (60,1%); 

 Комунарський – 717,5 млн. грн. (1,0%); 

 Олександрівський – 1 113,3 млн. грн. (1,6%); 

 Хортицький – 3 898,2 млн. грн. (5,5%); 

 Шевченківський – 10 924,7 млн. грн. (15,6%).  
 

Переробна промисловість: 

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

За січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року 

обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області 

зменшилися на 4,1%.  

У м.Запоріжжі за січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року збільшено виробництво феросилікомарганцю на 14,3% при 

цьому зменшено виробництво сталі на 1,8%.   

Упродовж звітного періоду металургійними підприємствами міста 21,0% 

чавуну вироблено, виробленого в Україні.   

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-червень 

2019 року по області складав 37 579,7 млн.грн., по м.Запоріжжю – 

37 057,3 млн.грн. (98,6% до обласного показника та на 14,8% менше, ніж за 

аналогічний період 2018 року).  
  

2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування  

За січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року 

обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області 

зменшилися на 2,2%. 

У м.Запоріжжі за січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року зменшено виробництво котушок індуктивності для розрядних 

ламп або трубок на 35,6%.   

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-червень 

2019 року по області складав 9 841,1 млн. грн., по м.Запоріжжю – 8 186,6 млн.грн. 
                                                 
1 Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій області 
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(83,2% до обласного показника та на 22,5% менше, ніж за аналогічний період 

2018 року).  
  

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  

За січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року 

по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 4,6% виробництва 

промислової продукції в галузі.  

У м.Запоріжжі за січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року збільшено виробництво  печива солодкого на 22,4%, виробів 

здобних - на 4,5% при цьому зменшено виробництво пряників і виробів подібних 

на 8,5%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання - на 14,4%, 

борошна - на 10,0%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-

червень 2019 року по області складав 11 478,8 млн. грн., по м.Запоріжжю –  

6 495,3  млн.грн. (56,6% до обласного показника та на 8,1% менше, ніж у 

аналогічному періоді 2018 року).   
 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

За січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року 

по Запорізькій області обсяги виробництва по галузі зменшилися на 5,9%. 

У місті за січень-червень 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 

2018 року зменшено виробництво електроенергії на 52,5%, пари та води гарячої - 

на 20,8%.  

Обсяг реалізації по галузі за січень-червень 2019 року по Запорізькій 

області складав 23 151,9 млн. грн., по м.Запоріжжю – 7 024,6 млн.грн. (30,3% до 

обласного показника та на 0,96% менше, ніж у аналогічному періоді 2018 року).    

    

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  м.Запоріжжя 

за І півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилася 

на 19,9% та становила 10523,00 грн. Середній розмір заробітної плати в 2,5 рази 

перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173,0 грн.) та в 5,5 рази 

прожитковий мінімум для працездатної особи  (1921,0 грн.).   

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по 

м.Запоріжжю на 4,7% більше, ніж по Запорізькій області та на 4,9% - ніж по 

Україні. 

Рівень заробітної плати по м.Запоріжжю за ІІ квартал 2019 року становив 

11078,6 грн., що перевищує відповідний показник обласних центрів південно-

східного регіону: Дніпра - на 9,8%, Миколаєва - на 12,4%, Одеси - на 16,71%, 

Харкова - на -20,1%. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року в  ІІ кварталі 

заробітна плата збільшилася на 18,3%. 

По рівню заробітної плати за ІІ квартал 2019 року серед обласних центрів 

України м.Запоріжжя посідає 2 місце (після Києва).  

Фінансовий результат великих та середніх підприємств по м.Запоріжжю 
до оподаткування за 2018 рік був позитивним та становив 14367,68 млн.грн. 

прибутку, що майже на рівні 2017 року (14255,03 млн.грн.). 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 

75,1%, отримано 19630,04 млн.грн. прибутку. Основна його частка  (86,9%) 
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сформована в  промисловості. У порівнянні з 2017 роком кількість 

прибуткових підприємств збільшилася з  73,9% до 75,1%, а  прибутки на цих 

підприємствах - на 1333,25 млн.грн. (на 7,3%).  

Упродовж 2018 року збитково працювало 24,9% підприємств, проти 26,1% у 

2017 році. Ними отримано 5262,36 млн.грн. збитків, що на 30,2% більше, ніж торік. 

Найбільші обсяги збитків були отримані в промисловості (63,9%) та торгівлі 

(8,4%).  

 

 


