
Інформація  

щодо стану соціально-економічного розвитку Миколаївської області  

за підсумками січня - лютого 2017 року  

 

Промисловість 

За підсумками січня-лютого 2017 року, порівняно з січнем-лютим 2016 року, 

індекс промислової продукції становив по області 97,2% (довідково: у січні-лютому 

2016 року до січня-лютого2015 року – 113,3%,).  

Приріст виробництва у січні-лютому 2017 р. порівняно з січнем-лютим 2016 р. 

спостерігається у багатьох галузях промисловості, а саме: 

у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося значне зростання 

показника, а саме на 55,9%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 

збільшився видобуток необробленого або начорно обробленого граніту на 57,3%; 

у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування обсяг продукції у січні-лютому п.р. порівняно січнем-

лютим попереднього року зріс на 9,8%; 

у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній 

діяльності відносно січня-лютого 2016 року одержано приросту продукції на 9,4%. 

Суттєво вплинуло на показник збільшення виробництва паливних брикетів та гранул з 

деревини та іншої природної сировини у 9,4 раза,; 

у виробництві гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

мінеральної продукції обсяг виробництва продукції збільшився на 8,6% за рахунок 

плит, листів, плівок, фольги, стрічок, смуг та форм пласких інших, з пластмас, 

самоклеючих, у рулонах завширшки не більше 20 см – на 46,8%, блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 28,3%, елементів 

конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 

23,4% та ін.; 

у текстильній промисловості зростання показника по галузі відбулося на 

23,8% за рахунок збільшенням випуску нетканих матеріалів та виробів з них – на 

89,7%, суконь – на 39,4%, жіночих та дівчачих жакетів і блейзерів – на 51,5%, 

спідниць та спідниць-брюк у 2,6 раза, шкіри з нецілих шкур великої рогатої худоби без 

волосяного покрову – на 57,6% та шкіри з цілих шкур великої рогатої худоби без 

волосяного покрову – на 34,7% ,  взуття – на 10,0%. 

у харчовій промисловості у січні-лютому 2017 року спостерігається приріст на 

8,5% порівняно з січнем-лютим 2016 року. 

Переорієнтувались на інші ринки збуту та переглянули асортимент продукції, 

що виробляється, такі провідні виробники галузі, як ПрАТ «Лакталіс Миколаїв», 

ТОВ «Сандора», ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані», 

ПАТ "САН ІнБев Україна" та ін.  

Протягом січня-лютого 2017 року збільшено виробництво: молока та вершків 

згущених підсолоджених у 2 рази, сухарів, сушки, грінок й аналогічних смажених 

виробів – на 55,6%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків 

– на 5,6%, сирів сичужних та плавлених – на 7,0%, олії соняшникової нерафінованої та 

її фракції у 3,5 раза, води натуральні мінеральні негазовані – 40,5%. 

 

Падіння обсягів виробництва в січні-лютому 2017 року порівняно з січнем-

лютим  2016 року відбулося в наступних галузях: 

у машинобудуванні відбулося падіння обсягів виробництва  на 9,1% у зв’язку із 
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зменшенням випуску теплообмінників – на 40,9%, вентиляторів, крім вентиляторів 

настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових – на 51,2%             

Водночас, зріс випуск комутаційних панелей та інших комплектів електричної 

апаратури для комутації або захисту на напругу не більше 1000 В майже у 3 рази, 

вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і 

матеріалів у 6 разів, установок для кондиціонування повітря промислових у 5,6 раза та 

ін. 

у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  падіння становить 1,9%. 

У січні-лютому 2017 року зменшився випуск діоксиду вуглецю та сполук кисневих 

неметалів неорганічних інших – на 40%, парфум та води туалетної – на 8,3%. Однак, 

на 12,4% зросло виробництво ефірних олій. 

у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   у січні-

лютому 2017 року проти січня-лютого 2016 року відбулося незначне падіння обсягу 

виробництва продукції по галузі на 3,4%. Виробництво атомної електроенергії 

скоротилося на 6,1% у зв’язку з тим, що на підприємстві проводився середній планово-

попереджувальний ремонт, який завершено та 14 лютого 2017 року. 

Обсяги виробництва електроенергії вітряною та сонячною  електростанціями 

зменшився на 0,3%; 

 

Сільське господарство  

За січень-лютий 2017 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

порівняно з відповідним періодом 2016 року, становить 96,8 %. 

Слід зазначити, що валова продукція формувалась лише за рахунок продукції 

тваринництва.  

Всіма категоріями господарств за січень-лютий 2017 року, порівняно з 

відповідним періодом 2016 року: 

 вироблено 38,8 тис. тонн молока – збільшено на 0,9 тис. тонн; вироблено 

19,2 млн. штук яєць – збільшено на 4,3 млн. штук; реалізовано на забій 4,6 тис. тонн 

м’яса в живій вазі – зменшено на  0,3 тис. тонн. 

За цей період зменшилось поголів’я: корів – на 2,4 тис. гол. (- 3,0 % і становить 

77,6 тис. гол.); свиней – на 21,1 тис. гол. (- 18%, 96,2 тис. гол.); овець - на 2,2 тис.гол.    

(-3,6%, 58,9 тис.гол.); птиці – на 345,3 тис. гол. (- 12,1 %,    2505,9 тис. гол.). 

Поряд з цим, збільшилось поголів’я великої рогатої худоби – на 6,4 тис. гол.        

(+ 4,2 % і становить 157,8 тис. гол.).  

В галузі рослинництва, робота аграріїв спрямовується на своєчасне і якісне 

проведення комплексу весняно-польових робіт. Посівна компанія ранніх ярих 

зернових культур знаходиться на завершальному етапі.  

За оперативною інформацією за станом на 31.03.2017 фактично посіяно 

108,3 тис. га ярих зернових культур (101 %), з них: ячменю - 79,9 тис. га (93 %), 

пшениці - 1,1 тис. га (81 %), вівсу - 1,81 тис. га (100 %) та зернобобових - 

25,4 тис. га (140 %).   

Погодні умови сприяють посіву інших ярих культур. Соняшник посіяно на площі 

3,1 тис. га, цукровий буряк 0,2 тис. га, льон - 6,8 тис. га, овочі -  3,1 тис. га, посаджено 

5,3 тис. га картоплі. 

Завершено підживлення озимих зернових культур на площі 597,3 тис. та, крім того 

підживлено озимого ріпаку на площі 30,0 тис. га (94 %).  

Посівна компанія триває. 
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Капітальні інвестиції 

За попередніми статистичними даними за січень - грудень 2016 року у розвиток 

економіки Миколаївської області спрямовано 9143,2 млн.грн. (без урахування 

податку на додану вартість). Індекс капітальних інвестицій становить 147,6% у 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року. 

У розрахунку на одну особу постійного населення в області за цей період 

освоєно 7878,3 грн. капітальних інвестицій. 

Більшість обсягу капітальних інвестицій освоєно за рахунок залучення власних 

коштів підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 61% всіх інвестицій, 

або 5576,4 млн.грн., частка кредитів банків та інших позик складає 28,2% або       

2576,6 млн.грн. Питома вага коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 

становила 1,3% (115,5 млн.грн.). Вкладення держави та органів місцевого 

самоврядування у розвиток економіки області за цей період становили 8,7% загального 

обсягу інвестицій, або 800,3 млн.грн. 

За цей період майже всі капітальні інвестиції (98,9% загального обсягу) 

спрямовано у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди – 39,9%, у машини та 

обладнання, інвентар та транспортні засоби – 56,7%. Капітальні інвестиції у житлове 

будівництво становили 5,1% від загальнообласного обсягу інвестицій. За 2016 рік 

введено в експлуатацію 106,9 тис.кв.м житла. 

Впродовж 2016 року інвестиції в розвиток промисловості вкладались 

підприємствами: ВП "Южноукраїнська АЕС", ТОВ СП "Нібулон", Миколаївський 

морський порт, ДП "Спеціализований морський порт "Октябрьск", ТОВ МГЗ, 

«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», Транснаціональною компанією 

«Bunge», Компанією COFCO Agri через ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна 

компанія», ТОВ "Порт Оил",  СП ТОВ "Промінь" та інші підприємства. 

Будівельна діяльність 

За січень-лютий 2017 року підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 134,5 млн.грн., індекс будівельної продукції порівняно з відповідним 

періодом 2015 року становив 50%. 

Слід зазначити, що у 2016 році в області спостерігались високі темпи зростання 

обсягів виконаних робіт і область посідала одне з перших місць серед інших регіонів 

України. На сьогодні вже завершено будівництво об'єктів морегосподарського 

комплексу, а саме: перевантажувальних комплексів з перевалки зернових і олійних 

культур та продуктів їх переробки на базі Миколаївського морського порту такими 

крупними компаніями, як COFCO Agri (через ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна 

компанія»), компанією «Bunge», (ТОВ «Європейська транспортна стивідорна 

компанія»), що негативно вплинуло на темпи зростання обсягів будівництва в цілому 

по області на початку 2017 року.  

Ще одним чинником зменшення обсягів робіт з будівництва, ремонту, 

реконструкції будівель та інженерних споруд порівняно з січнем минулого року, слід 

зазначити, несприятливі погодні умови і низькі температури у зимовий період, що 

призвело до уповільнення темпів зростання обсягів таких робіт і, як наслідок, 

негативно вплинуло на зниження індексу обсягів будівельних робіт на початку року.  

 

Введення потужностей 

За рахунок освоєння капітальних інвестицій у січні-березні 2017 року в області 

введено в експлуатацію:  
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у м.Миколаєві: проведена реконструкція виробничих потужностей загальною 

площею 4188 кв.м (ТОВ СП "Нібулон") І черга будівництва - створено 18 робочих 

місць. 

Проводиться модернізація системи знезараження питної води на об'єктах       

МКП "Миколаївводоканал", НСВ ІV підйому, у м. Миколаєві. 

Проведено реконструкцію діючих потужностей СМП "Октябрьск" та 

встановлення двох тупикових підстанцій КТП-630 кВА та КТП-1000кВА (4-та черга). 

На території Миколаївського морського порту:  
завершена реконструкція візувальної естакади на 14 вагонів довжиною 204,7м.п. 

(ТОВ "Грінтур-ЕКС") - створено 10 робочих місць; 

побудовано технологічний проїзд з перенесенням інженерних мереж (район 7-го 

причалу) площею 4050 кв.м та вузол приймання зерна з автотранспорту потужністю 

250 т/год. (ПАТ "ДПЗКУ" "Миколаївський портовий елеватор"); 

побудовано виробничо-складські будівлі та допоміжні споруди І черга 

будівництва (ТОВ "Миколаївський рибний порт") - створено 3 робочих місця; 

реконструйовано підпірні стінки з улаштуванням технологічного проїзду        

(ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна компанія»).  

м. Южноукраїнськ - проведена реконструкція магістральних трубопроводів 

теплотраси АЕС-місто з встановленням приладів обліку теплової енергії. 

Арбузинський район - завершена реконструкція території існуючого зернотоку з 

встановленням комплексу по первинній обробці та зберіганню зерна (ПП "Аграрне 

підприємство "Благодатненський птахопром") - створено 15 робочих місць. 

Новобузький район - завершено технічне переоснащення котельні вокзалу та 

переоснащення котельні поста ЕЦ ст. Новополтавка (виробничий підрозділ служби 

будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд "Херсонське БМЕУ"). 

Снігурівський район - проведена реконструкція майнового комплексу 

ПСП "Агрофірма "Роднічок"- створено 4 робочих місця. 

 

В межах інвестиційного проекту "Відродження водної магістралі 

Миколаївщини" ТОВ "НІБУЛОН" 2017 року продовжуються днопоглиблювальні 

роботи на Південному Бузі.  

Також у поточному році в рамках співпраці компанії із Європейським 

інвестиційним банком, успішно реалізується другий етап реконструкції та модернізації 

суднобудівно-судноремонтного заводу"НІБУЛОН" у м.Миколаєві. На сьогодні 

проведена реконструкція виробничих потужностей загальною площею 4188 кв.м 

І черга будівництва - створено 18 робочих місць. 

 

На території Миколаївського морського порту планується: 

будівництво комплексу будівель та споруд пункту з перевантаження меляси (І,ІІ 

черги) у м. Миколаїв ТОВ "ЕВЕРІ" заплановано створення 12 робочих місць; 

технічне переоснащення навантажувального трубопроводу наливного терміналу 

зберігання та перевантаження рослинної олії на причалі №12 (ТОВ "Європейська 

транспортна стивідорна компанія"); 

нове будівництво градирні тепловою потужністю 3000 кВт системи зворотного 

водопостачання підготовчого цеху комплексу по переробці олійних культур ТОВ 

"ЄТСК"; 
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технічне переоснащення відкритої складської площі №5 шляхом встановлення 

з'ємних ємностей для зберігання фосфатидного концентрату на існуюче зміцнене 

покриття (ТОВ "Юнітранс") 

З 2016 року проводяться роботи з технічного переоснащення загальнозаводських 

очисних споруд ДП "Зоря" - "Машпроект".  

 

2017 року також заплановано: 

будівництво установки з доочищення стічних вод (І черга) (ПрАТ "Лакталіс-

Миколаїв"); 

будівництво трубопроводів для зрошення загальною площею 456,73 га на землях 

ФГ "Гармонія" Снігурівського району;  

будівництво комплексу з переробки органічних відходів КРС та залишків 

сільгосппродукції в біогаз на території ферми КРС в с. Мостове Доманівського 

району, очікується створення 3 робочих місць (С ПАТ "Україна"); 

реконструкція та будівництво двох теплиць, резервуара-накопичувача для води 

на ФГ "Органік Сістемс". 

будівництво цеху виробництва шампанських та ігристих вин з побутовим 

корпусом у Березанському районі (ПАТ"Коблево"); 

реконструкція профілакторію з добудовами під цех розливу напоїв, заплановано 

створення 24 робочих місць (ТОВ "Кривоозерська харчосмакова фабрика");  

реконструкція будівлі компресорного цеху в цех виробництва вершкового масла, 

потужністю 8 т/добу готової продукції на ПАТ "Первомайський молочноконсервний 

комбінат" (очікується створення 20 робочих місць); 

модернізація системи знезараження питної води на об'єктах 

МКП "Миколаївводоканал" НСВ ІV підйому у м. Миколаєві; 

будівництво котелень на альтернативних видах палива для опалення та 

побутових потреб адміністративних, виробничих будівель ДП "НАРП"; 

будівництво 2-ї черги Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних 

установок потужністю 3 МВт кожна у с. Тузли Березанського району (ТОВ "Вітряний 

парк Причорноморський"); 

два пункти для приймання вантажів сільськогосподарської продукції з 

допоміжними будівлями та спорудами у м.Миколаєві (ПАТ "Миколаївський комбінат 

хлібопродуктів") - очікується створення 26 робочих місць;  

будівництво трубопроводів для зрошення площі у 88.8га на землях 

Галицинівської сільської ради Вітовського району (ТОВ "Голдкор"). 

 

Транспортна сфера 

У січні–лютому п.р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 

113,2 млн.ткм, що на 0,2% більше ніж у січні–лютому 2016р. Автотранспортом 

перевезено 681,9 тис.т вантажів (на 11,5% більше). 

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 279,8 млн.пас.км, 

що на 2,4% більше, та перевезено 25,1 млн. пасажирів (на 0,2% більше). 

Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 228,2 млн.пас.км і 

збільшився на 0,8%. При цьому, перевезено 17,2 млн. пасажирів (68,6% від загальної 

кількості), що на 3,7% менше. 
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Послугами електротранспорту скористалися 7,9 млн. осіб, або 31,4% всіх 

пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених трамваями, збільшилась на 3,8%, 

тролейбусами – на 16,2%. 

 

Зовнішня торгівля 

У січні 2017 року за даними Головного управління статистики у Миколаївській 

області обсяг експорту товарів області збільшився у 1,6 раза у порівнянні з січнем 

2016 року і становив 125 млн.дол.США,  імпорт зменшився на 27,9% до                 

49,4 млн.дол.США. 

Позитивне сальдо склало 75,6 млн.дол.США (у січні 2016 року –                         

7,9 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 2,5. 

Підприємства області співпрацювали з партнерами 89 країн світу. 

На зовнішні ринки надійшли зернові культури (37,4% від загальнообласного 

експорту товарів), глинозем (37,3%), насіння і плоди олійних рослин (6,9%), олії 

(7,5%), продукти харчової промисловості (5,3%) та інші товари. 

Географія експорту області має різновекторний напрямок. Експорт товарів до 

країн ЄС зріс у 1,6 раза  до 34,5 млн.дол.США за рахунок збільшення поставок 

зернових та олійних культур, олії, томатної пасти, відходів харчової промисловості, 

одягу, меду. Частка ЄС в загальнообласному обсягу залишилась майже на рівні січня 

2016 року – 27,6%.  

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів також були Індія (7,6%), 

Єгипет (7,1%), Туреччина (3,3%). 

Підприємства регіону імпортували руди (35,9% від обласного імпорту), 

транспортні засоби (19,2%), механічне та електротехнічне обладнання (10,6%), 

продукція харчової (8,2%) та хімічної промисловості (5,9%) тощо. 

Країни ЄС – найбільші постачальники товарів на ринок області (20,3% від 

загального обсягу); імпорт зменшився на 48,5% у порівнянні з січнем 2016 року та 

становив 10,0 млн.дол.США. Значні обсяги імпортувалися з Гвінеї (16,7%), Гайани 

(13,7%), Білорусі (9,1%),  Китаю (8,4%). 
                

Зовнішні зносини та міжрегіональне співробітництво 

Протягом І кварталу  2017 року здійснювалися заходи щодо активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, сприяння виходу продукції 

товаровиробників Миколаївщини на нові зовнішні ринки, залучення потенційних 

інвесторів -  бізнесових кіл зарубіжних країн до реалізації  в області інвестиційних 

проектів. 

Підготовлено інформацію щодо 14 інвестиційних пропозицій (тізерів), які 

потребують іноземного капіталу у розмірі понад  

20 млн.дол.США, 19 вільних земельних ділянок типу «Greenfield» та  

17 виробничих площ типу «Brownfield», яку надано Офісу із залучення та підтримки 

інвестицій «UkraineInvest» для поширення серед зацікавлених іноземних інвесторів.  

Інвестиційні пропозиції підприємств області надіслано Мінрегіонбуду України 

для підготовки візитів до ОАЕ та Катару, засідань спільних міжурядових комісій з 
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Саудівською Аравією, Узбекистаном, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю, 

Латвією, Китаєм, Казахстаном, Туркменістаном, Туреччиною, Індією. 

З метою сприяння миколаївському бізнесу у виході на зовнішні ринки РТПП 

області та Регіональним фондом підтримки підприємництва орагізовано зустріч з 

експертами Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ». У березні 

п.р. миколаївських підприємців ознайомлено з бар’єрами виходу та особливостями 

роботи на ринку Німеччини, з вимогами до підготовки проектних завдань,  

презентацій своїх проектів для німецьких партнерів.  

Протягом січня-березня 2017 року на сайті облдержадміністрації  розміщувалась 

інформація щодо міжнародних ярмарково-виставкових заходів та форумів в Китаї, 

Індії, Алжирі, Канаді, Північній Кореї, Сербії, Словаччині, США; комерційних 

пропозицій грецької та нідерландської компаній; підтримки проектів з розвитку 

бізнесу та експорту; проекту «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)»;  

рекомендацій щодо заповнення інвестиційної пропозиції (Investment teaser); пільг для 

інвесторів; європейської програми підтримки малого та середнього бізнесу COSME;  

європейської мережі підприємств EEN. Розміщено також промоційні відеоматеріали 

для інвесторів та презентацію проектів «Офіс з просування експорту» та «Офіс з 

залучення та підтримки інвестицій». 

Спільно з органами місцевого самоврядування та підприємствами області 

опрацьовано питання участі у Міжнародній спеціалізованої виставці «Експо-2017» в   

м. Астана (Казахстан). Пропозиції щодо участі надано Торгово-промисловій палаті 

України.                            

Продовжується реалізація 11 проектів міжнародної технічної допомоги, з яких 

у 4-х облдержадміністрація є бенефіціаром. 

Проекти Європейського Союзу: 

- «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Продовжується реалізація      

12 мікропроектів. Проводяться заходи з енергозбереження в школах та дитсадках 

районів області, водопостачання та придбання сільськогосподарської техніки; 

-   «Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесенську». 

Проект Уряду Канади через Менонітську Асоціацію Економічного Розвитку 

(MEDA)  «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва». 

Проект Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку «Виклик 

туберкульозу».  

Реалізуються інші 7 проектів МТД, зареєстрованих в Мінекономрозвитку. Це 

проекти за підтримки Європейського Союзу, Урядів Швеції, Канади та США в сферах 

енергетичної безпеки ВП "Южно-Української АЕС, журналістських розслідувань, 

охорони здоров’я, гендерного бюджетування, місцевого самоврядування, 

децентралізації тощо. 

Облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо участі в Програмі 

прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн 

Чорного моря»       2014-2020 рр.: 

-  продовжується пошук потенційних аплікантів проектних ідей нашої області 

для участі в Програмі; 
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-  надаються консультації потенційним аплікантам щодо умов участі в 

Програмі; 

-  29 березня 2017 року в м.Миколаєві проведено навчальний семінар з 

підготовки проектів за участю експертів ЄС та TESIM, участь в якому взяли 

близько 50 представників установ та організацій області. 

 

 

Споживчій ринок 

Оборот роздрібної торгівлі з урахуванням економічних результатів діяльності 

фізичних осіб-підприємців за січень-лютий 2017 року становив  2469,1 млн. грн., що 

більше відповідного періоду минулого року на 1,9% (по Україні – збільшення на 

0,5%). Зростання обороту роздрібної торгівлі порівняно з відповідним періодом 

попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів продажу через 

торговельну мережу підприємств – юридичних осіб.  

Індекс споживчих цін у лютому 2017 року до попереднього місяця  становив по 

області 101,0%, до грудня минулого року  - 102,1% (по Україні відповідно 101,1% та 

102,1%). 

Зростання споживчих цін у лютому поточного року зумовлено, переважно,  

подорожчанням продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 

бензину та дизельного пального. 

З продуктів харчування найбільше подорожчали овочі, фрукти, цукор, сир і 

м’який сир (творог), масло вершкове, хліб. Проте, зменшилася ціна на яйця і олію 

соняшникову.  

На споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг області протягом 

лютого 2017 року подорожчали послуги відпочинку і культури,  транспорту, охорони 

здоров’я, зв’язку,  ресторанів та готелів.  

Тим часом, зменшилася вартість одягу і взуття за рахунок сезонного зниження 

цін, різних товарів та послуг, а також, житлово-комунальних послуг. 

Вартість послуг освіти, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та 

поточного утримання житла протягом звітного періоду залишилася незмінною. 

 
 

Заробітна плата та стан її виплати 

 Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за  січень – лютий  

2017 року становила  5809 грн., та порівняно з відповідним періодом 2016 року 

збільшилась на 40,5%  (довідково: за темпом росту вищевказаного показника 

область посідає 16 місце серед регіонів України).   

Найвищі розміри середньомісячної заробітної плати за січень – лютий           

2017 року спостерігаються у працівників транспорту, складського господарства, 

поштової та кур'єрської діяльності  - 7954 грн. (по Україні –   6408 грн.); промисловості 

– 7520 грн. (по Україні - 6609 грн.); фінансової та страхової діяльності – 6799 грн. (по 

Україні – 11038 грн.); професійна, наукова та технічна діяльність – 6157 грн. (по 

Україні – 8770 грн.), які перевищують середньообласний показник у 1,4 - 1,1 раза 

відповідно.  

 Найменші  розміри вищевказаного показника спостерігаються за видами 

економічної діяльності: діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування - 3587 грн. (по Україні -  5032 грн.);  тимчасове розміщування та 
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організація харчування  -  3625 грн. (по Україні - 4434 грн.); будівництво –               

3646 грн. (по Україні – 5501 грн.); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  - 4100 грн. 

(по Україні -  5476 грн.); надання інших видів послуг - 4431 грн. (по Україні -           

5692 грн.).   

Загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по області за станом на  

01 березня  2017 року становила 90904,7 тис. грн. (збільшення  протягом  лютого   

2017 р. – на 1520,0 тис.грн., або на 1,7%.), у тому числі на економічно активних 

підприємствах області борг – 66655,2 тис.грн. (збільшення   загальної суми боргу 

протягом лютого 2017 року на 1222,2  тис.грн., або на 1,9%).  

Питома вага боргу на економічно активних державних підприємствах у загальній 

сумі боргу економічно активних підприємств – 78,9 %.  Борги державних підприємств 

області за звітними даними за станом на 01 березня 2017 року становили 53124,1 тис. 

грн. (збільшення боргу протягом лютого 2017 року  на 1921,2  тис. грн., або на  3,8%).  

В цілому по області рівень зареєстрованого безробіття упродовж місяця не 

змінився і на кінець лютого п.р. становив 2,6% населення працездатного віку. 
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