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За підсумками січня-червня 2017 року, порівняно з січнем-червнем 2016 року, 

індекс промислової продукції становив по області 104,3% (довідково: у січні-червні 

2016 року до січня-червня 2015 року – 106,1%,).  

Приріст виробництва у січні-червні 2017 р. порівняно з січнем-червнем 2016 

р. спостерігається у багатьох галузях промисловості, а саме: 

у добувній промисловості і розробленні кар’єрів показник зріс на 19%. 

Збільшення відбулося за рахунок виробництва гранул, щебеню (дробленого 

каменю), крихти та порошку; гальки, гравію на 5,4%, видобутку необробленого або 

начорно обробленого граніту на 17,2% та вапняку, флюсу вапнякового та іншого 

вапнякового каменю для виготовлення вапна й цементу на 20%. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився видобуток пісків 

природних на 18,4%; 

у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 

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

червнем попереднього року зріс на 11,9%.  

у виробництві гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

мінеральної продукції обсяг виробництва продукції збільшився на 18% за рахунок 

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

самоклеючих, у рулонах завширшки не більше 20 см – на 11,9%, блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 33,4%, елементів 

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

6,8%, цементу – на 0,9%, розчинів бетонних – на 9,8% та ін. Але зменшилось 

виробництво каменю декоративного – на 14,3%,  суміші асфальтові для дорожнього 

покриття – на 27,5%; 

у текстильній промисловості зростання показника по галузі відбулося на 

29,8% за рахунок збільшенням випуску нетканих матеріалів та виробів з них – на 

23,7%, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих – на 38,5%, пальт, 

дощовиків, півпальт, накидок, плащів, анораків, плащів та курток вітрозахисних, 

курток теплих, уключаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічих та 

хлопчачих у 2,6 раза, спідниць та спідниць-брюків (крім трикотажних), жіночих та 

дівчачих у 3,5 раза, блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та 

дівчачих – на 31,3%, шкіри з нецілих шкур великої рогатої худоби без волосяного 

покрову – на 52,7% та шкіри з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного 

покрову – на 40,6%. 

                                                 
*
 Згідно з Планом державних статистичних спостережень дані за січень-липень 2017 року будуть отримані у  

ІІ декаді серпня 2017 року 
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Водночас, зменшилось виробництво жіночих та дівчачих жакетів і блейзерів – 

на 11,7%, постільної білизни – на 10,7%, піджаків та блейзерів чоловічих та 

хлопчачих, виробничих та професійних – на 42,9%, взуття – на 35%. 

у харчовій промисловості у січні-червні 2017 року спостерігається приріст 

23,2% порівняно з аналогічним періодом 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-червня 2017 року збільшено виробництво: молока та вершків 

згущених підсолоджених на 39,2%, сухарів, сушки, грінок й аналогічних смажених 

виробів – на 28,9%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та 

вершків – на 12,0%, сирів сичужних та плавлених – на 6,1%, олії соняшникової 

нерафінованої та її фракції (крім хімічно модифікованих) у 2,2 раза, води 

непідсолодженої й неароматизованої; льоду та снігу (крім мінеральних та газованих 

вод) на 30,8%, напоїв безалкогольних – на 27,8%. 

Однак, по галузі спостерігається зниження у виробництві сиру свіжого 

неферментованого та кисломолочного на 10,3%, пива солодового, крім пива 

безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 10,2%, сумішей соків 

фруктових та овочевих – на 2,6%, води натуральної мінеральної негазованої – 0,5% 

та ін.; 

у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   у 

січні-червні 2017 року порівняно з січнем-червнем 2016 року відбулося зростання 

обсягу виробництва продукції по галузі на 5,1%. Виробництво атомної 

електроенергії збільшилося на 6,4%. 

Обсяги виробництва електроенергії вітровими електростанціями 

(ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» та ТОВ «Вітряний парк «Причорноморський») 

та сонячною (ПрАТ «Нептун Солар») зросли на 14,9%. 
  
Падіння обсягів виробництва в січні-червні 2017 року порівняно з 

аналогічним періодом  2016 року відбулося в наступних галузях: 

у машинобудуванні відбулося падіння обсягів виробництва на 7,6% у зв’язку 

із зменшенням випуску теплообмінників – на 42,7%, вентиляторів, крім 

вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових – на 

44,4%, конденсаторів постійної ємності інших – на 16%, верстатів для оброблення 

каменю, кераміки, бетону та матеріалів мінеральних подібних або для холодного 

оброблення скла – на 22,7%. Крім того, на протязі ІІ півріччя п.р. не вироблялись 

газові турбіни.  

Водночас, зріс випуск комутаційних панелей та інших комплектів електричної 

апаратури для комутації або захисту на напругу не більше 1000 В на 17,9%, 

трансформаторів електричних – на 36,3%, вантажопідіймачів та конвеєрів 

пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів майже на 15%, 

установок для кондиціонування повітря промислових у 3,7 раза, верстатів для 

оброблення металу на 28,6%, верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних – на 87,5% та клапанів 
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керування процесом, клапанів запірних, вентилів кульових та інших у 6,7 раза. На 

рівні минулого року випущено судна прогулянкові та спортивні, інші; шлюпки 

веслові та каное. 

у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  падіння становить 5%. 

У січні-червні 2017 року зменшився випуск мила, речовин і засобів поверхнево-

активних органічних – на 25%, засобів мийних та засобів для чищення – на 26,3%. 

Однак, на 7% зросло виробництво ефірних олій. парфумів та води туалетної – на 

9,1%. 

у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній 

діяльності спостерігається падіння показника на 0,3% за рахунок зменшення 

випуску журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів (папки), 

формулярів і бланків, виробів канцелярських інших, з паперу чи картону на 37,4%. 

Водночас, продовжується зростання виробництва паливних брикетів та гранул з 

деревини та іншої природної сировини на 16,9% та випуску мішків та пакетів з 

паперу на 7,7%. 

 

Сільське господарство  

За січень-червень 2017 року індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва, порівняно з відповідним періодом 2016 року, становить 84,0 %. 

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

відповідним періодом 2016 року: 

 вироблено 103,0 тонни вовни - збільшено на 20 тонн (+24,1%), 129,5 млн. 

штук яєць – зменшено на 1,0 млн. штук (- 0,8 %); вироблено 167,0 тис. тонн молока 

– зменшено на 2,9 тис. тонн (- 1,7 %); реалізовано на забій 14,8 тис. тонн м’яса в 

живій вазі – зменшено на  0,7 тис. тонн (- 4,5 %). 

Причиною зменшення обсягів реалізації м'яса є  скорочення чисельності 

поголів’я худоби і птиці, в т.ч. внаслідок захворювання свіней на африканську чуму 

та ліквідації поголів′я  худоби у 15 господарствах через збитковість їх утримання. 

За цей період зменшилось поголів’я: корів – на 1,9 тис. гол. (- 2,4 % і 

становить 77,3 тис. гол.); свиней – на 17,2 тис. гол. (- 14,6%, 100,4 тис. гол.); птиці – 

на 345,5 тис. гол. (- 9,4 %,  3331,3 тис. гол.). 

Поряд з цим, збільшилось поголів’я великої рогатої худоби – на  3,8 тис. гол.            

(+ 2,3 % і становить 169,4 тис. гол.) та овець - на 6,7 тис.гол. (+ 9,2 %, 79,7 тис.гол.). 

В галузі рослинництва, сільгосптоваровиробниками області завершено 

збирання ранніх зернових і зернобобових культур та ріпаку. 

За оперативною інформацією за станом на 01.08.2017 скошено і обмолочено 

729,6 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур, намолочено 2346,7 тис. тонн 

зерна при середній урожайності 32,2 ц/га, з них: 

озимого ячменю – на площі 193,7 тис. га, валовий збір становить  643,3 тис. 

тонн при середній урожайності 33,2 ц/га;  

озимої пшениці – на площі 405,7 тис. га, валовий збір становить                     

1393,6 тис. тонн при середній урожайності 34,4 ц/га; 

ярого ячменю – на площі 94,5 тис. га, валовий збір становить  238,1 тис. тонн 

при середній урожайності 25,2 ц/га; 
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ярої пшениці – на площі 3,6 тис. га, валовий збір становить 9,57 тис. тонн 

зерна при середній урожайності 26,6 ц/га; 

гороху – на площі 30,3 тис. га, валовий збір становить 57,6 тис. тонн при 

середній урожайності 19,0 ц/га. 

Найвищу урожайність зернових культур забезпечено 

сільгосптоваровиробниками Снігурівського – 39,4 ц/га, Миколаївського – 38,8 ц/га 

та Очаківського – 36,1 ц/га районів. 

Крім того, скошено 31,0 тис. га ріпаку, валовий збір становить  64,0 тис. тонн 

при середній урожайності 20,4 ц/га. 

Наразі сільгосптоваровиробники області продовжують підготовку до посівної 

кампанії озимих урожаю 2018 року. В господарствах ведеться накопичення 

матеріально-технічних ресурсів, засипка насіння, на звільнених площах проводиться 

підготовку ґрунту. 

 

Розрахунки за енергоносії 
 

Природний газ 

У січні-червні 2017 року населенням, підприємствами теплоенергетики, 

бюджетними установами та організаціями області спожито 253,2 млн. куб. м 

природного газу (для порівняння – у січні-червні 2016 року – 249,7 млн. куб. м) 

вартістю 1 714,8 млн. грн. В оплату за газ надійшло 1263,0 млн. грн., що становить    

73,7 % від загальної вартості спожитого газу, що на 5,1 % нижче розрахунків у січні-

червні 2016 року.  

Населенням безпосередньо спожито 100,7 млн. куб. м природного газу (для 

порівняння – у січні-червні 2016 року – 96,2 млн. куб. м) вартістю 694,4 млн. грн., 

оплачено 622,6 млн. грн., що складає 89,6 % (у січні-червні 2016 року - 152,6%). 

 

Електрична енергія 

У січні-червні 2017 року енергопостачальною компанією 

ПАТ «Миколаївобленерго» поставлено власним кінцевим споживачам області  

1210,1 млн. кВт. год. електричної енергії (у січні-червні 2016 року –                        

1227,2 млн. кВт. год.) на суму 1906,4 млн. грн., оплачено 1897,9 млн. грн., або 

99,6%, що на 0,1 % нижче розрахунків у січні-червні 2016 року.  

Населенням безпосередньо у звітному періоді спожито 517 млн. кВт. год. 

електроенергії (у січні-червні 2016 року – 508,8 млн. кВт. год.) на суму 459,6 млн. 

грн., оплачено 457,9 млн. грн., рівень розрахунків склав 99,6%, що на 0,1% вище 

розрахунків у січні-червні 2016 року. 

 

 

Капітальні інвестиції 

За статистичними даними за січень - березень 2017 року у розвиток 

економіки Миколаївської області спрямовано 1615,7 млн.грн. (без урахування 

податку на додану вартість). Індекс капітальних інвестицій становить 82,7% у 

порівнянні з відповідним періодом 2016 року. 
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Падіння обсягів капітальних інвестицій у звітному періоді пояснюється 

наявністю високої порівняльної бази у І кварталі 2016 року, коли в області 

спостерігались високі темпи зростання обсягів капінвестицій (192,2%) 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. 

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

освоєно 1400,7 грн. капітальних інвестицій. 

Більшість обсягу капітальних інвестицій освоєно за рахунок залучення 

власних коштів підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,4% всіх 

інвестицій, або 1411,4 млн.грн., частка кредитів банків та інших позик складає 6,9% 

або 111,4 млн.грн. Питома вага коштів населення на індивідуальне житлове 

будівництво становила 1,7% (27,8 млн.грн.). Вкладення держави та органів 

місцевого самоврядування у розвиток економіки області за цей період становили 

2,7% загального обсягу інвестицій, або 43 млн.грн. 

За цей період майже всі капітальні інвестиції (99,3% загального обсягу) 

спрямовано у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди – 28,4%, у машини та 

обладнання, інвентар та транспортні засоби – 68,8%. Капітальні інвестиції у житлове 

будівництво становили 3,1% від загальнообласного обсягу інвестицій. За І квартал 

2017 року введено в експлуатацію 23,3 тис.кв.м житла. 

Впродовж січня-березня 2017 року інвестиції в розвиток промисловості 

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

Миколаївський морський порт, ДП "Спеціализований морський порт "Октябрьск", 

ТОВ МГЗ, СП ТОВ "Промінь", ФГ "Органік Сістемс", ПСП "Агрофірма "Роднічок" 

та інші підприємства. 

 

Будівельна діяльність 

За січень-червень 2017 року підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 762,4 млн.грн., індекс будівельної продукції  

порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 88,5%. 

Не зважаючи на те, що у 2016 році в області спостерігались високі темпи 

зростання обсягів виконаних робіт і область посідала одне з перших місць серед 

інших регіонів України, що негативно вплинуло на темпи зростання обсягів 

будівництва в цілому по області 2017 року, на сьогодні спостерігається поступова 

позитивна тенденція до зростання цього показника (від 35,2% у січні 2017 до 88,5% 

у січні-червні поточного року). 

 

 

 

Введення потужностей 

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

введено в експлуатацію: у м.Миколаєві три багатоквартирних житлових будинки: 

по вул.Арх.Старова,4-К; по вул.Чкалова,118-А; по вул.Комонавтів,66-А.  
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На території області побудовано 3,4 км газопроводів, 43,9 км ліній силових 

електричних мереж; 2 трансформаторні підстанції, 1,1 тис. кв. метрів торговельної 

площі, об'єктів готельно-ресторанного бізнесу на 270 місць та інші об’єкти 

громадсько-побутового призначення. 

Крім того, введено в експлуатацію: 

у м.Миколаєві:  

проведено будівництво і реконструкцію мереж вуличного освітлення, ремонти 

доріг, побудовано радіофіковані АСУДР (ІІ черга) (світлофорні об'єкти) в районах 

міста. 

Проведена реконструкція виробничих потужностей загальною площею 

4188 кв.м (І черга будівництва) та завершена реконструкція складу металу з 

ділянкою очистки і ґрунтовки металу та цех металообробки на суднобудівному-

судноремонтному заводі ТОВ СП "НІБУЛОН" - створено 100 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); 

Реконструйовано виробничий цех (ПП ПКБ "Промсельпроект") - створено        

21 робоче місце. 

 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"); 

нове будівництво градирні тепловою потужністю 3000 кВт системи 

зворотного водопостачання підготовчого цеху комплексу по переробці олійних 

культур ТОВ "ЄТСК". 

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. 

Проведено буріння та облаштування двох розвідувально-експлуатаційних 

свердловин для сільськогосподарського водопостачання - Сільськогосподарське 

ТОВ "Промінь". 

Вітовський район - завершена реконструкція внутрішньогосподарського 

тепличного комплексу ФГ "Органік Сістемс" в об'ємі добудови двох теплиць 
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загальною площею 13148кв.м потужністю 66 млн.шт. розсади, резервуара - 

накопичувача для води та допоміжних будівель і приміщень.  

Побудовано фотогальванічну електростанцію (ТОВ "Санлайт Енерджі") 

потужністю 4,95 МВт на території Воскресенської сільради (друга черга 

будівництва) -  створено 9 робочих  місць. 

Завершено будівництво нежитлового комплексу (адміністративна будівля, 

свинарник, склад, сарай) (Фермерське господарство "Софія") - створено 22 робочих 

місця. 

Новоодеський район - введено в дію склади для зберігання сільгоспінвентарю 

і сільгосппродукції та вагову,  створено 18 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"). 

Миколаївський район - завершено технічне переоснащення (реконструкція) 

системи аспірації холодильника печі №2 та вузлів завантаження клінкерних 

транспортерів №3, №4; системи аспірації холодильника печі №1 та вузлів 

завантаження клінкерних транспортерів №1, №2; побудована подача клінкеру з 

відкритого складу на цементні млини №1,2,3,5, на виробництві №2 (1-а черга 

будівництва) ПАТ "ЮГцемент" в смт Ольшанське. 

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. 

Заплановано будівництво перевантажувального терміналу для перевалки зернових 

та олійних культур і маслоекстакційний завод у м. Миколаєві. 

Продовжується реконструкція суднобудівно-судноремонтного заводу 

ТОВ СП "Нібулон" з удосконаленням виробництва та підвищенням техніко-

економічного рівня в м. Миколаєві, завершено будівництво трансформаторної 

підстанції - створено 4 робочих місця. 

 

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".  

Заплановано технічне переоснащення припортового терміналу для переробки 

та зберігання нафтопродуктів, під термінал для переробки та зберігання олії в м. 

Миколаєві (ТОВ"Артем Агро"); 

2017 року також заплановано: 

будівництво установки з доочищення стічних вод (І черга) та реконструкція 

виробничих потужностей 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"); 

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");  

продовження реконструкції виробничих потужностей 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"); 

будівництво безкаркасних арочних ангарів для зберігання 

сільськогосподарської продукції в Казанківському р-ні - очікується створення 20 

робочих місць; 

реконструкція будівлі елеваторного комплексу з прибудовою вежі норійної 

№2 в м.Миколаєві та сховища силосного типу №2 для зберігання вантажів 

сільськогосподарської продукції (ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів") - 

очікується створення 30 робочих місць; 

2017 року заплановано нове будівництво дільниці безтарного навантаження 

цукру та фасування в однотонні мішки цукрового заводу ТОВ "Юкрейніан Шугар 
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Компані" в смт. Первомайське Вітовського району - очікується створення 9 

робочих місць;  будівництво фотогальванічної електростанції ТОВ "Санлайт 

Енерджі" потужністю 1,7 МВт у с Воскресенське - очікується створення 17 робочих 

місць;  та нове будівництво насосної станції пожежогасіння складу готової 

продукції виробничого комплексу №2 ТОВ "Сандора". 

 

Транспорт 

У січні–червні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 

401,0 млн.ткм, що на 1,5% більше ніж у січні–червні 2016 року.  

Автотранспортом перевезено 2186,6 тис.т вантажів (на 12,3% менше, ніж у 

аналогічному періоді минулого року). 

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 771,4 млн.пас.км, 

що на 7,5%  більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. 

Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 604,6 млн.пас.км і 

збільшився на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому, 

перевезено 44,2 млн. пасажирів, що на 3,1% більше, ніж у аналогічному періоді 

минулого року. 

Послугами електротранспорту скористалися 25,4 млн. осіб, або 36,5% всіх 

пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, збільшилась на 6,6%, 

трамваями –  зменшилась на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

 
 

Зовнішня торгівля 

У січні-травні 2017 року за даними Головного управління статистики у 

Миколаївській області позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало  

408,2 млн.дол.США (у січні-травні 2016 року – 273,5 млн.дол.США).  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів дорівнював 2,34 проти            

1,93 відповідного періоду 2016 року. Підприємства регіону співпрацювали з 

партнерами із 119 країн світу.  

Експорт товарів області збільшився на 25,7% порівняно з січнем-травнем    

2016 року і становив 713,4 млн.дол.США (по Україні – 25,9%), імпорт збільшився 

на 3,8% до 305,2 млн.дол.США (по Україні збільшився на 28,6%).  

На зовнішні ринки надійшли зернові культури (44,6% від загальнообласного 

експорту товарів), глинозем (28,1%), олія (8,9%), насіння і плоди олійних рослин 

(6,3%), продукція машинобудування (1,7%) та інші товари. 

У звітний період зменшились поставки до ринків країн ЄС на 2,3% та 

становили 118,8 млн.дол.США (16,7% від загальнообласного експорту). Скоротився 

експорт зернових культур, продуктів переробки овочів, меду.  

Понад 50% товарів експортовано до країн Азії та Африки.  

Підприємства регіону імпортували руди (26% від обласного імпорту), 

продукцію машинобудування (23,1%), транспортні засоби (17,2%), продукцію 

хімічної промисловості (8,2%), харчові продукти (8%), недорогоцінні метали та 

вироби з них (4,0%), паливно-мастильні матеріали (3,8%) тощо. 
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Збільшився імпорт товарів з країн ЄС - на 20,2% та становив  

95,2 млн.дол.США (31,2% від загальнообласного імпорту). Значні обсяги ввозилися 

з Гвінеї (13,9%), Білорусі (12,4%), , Китаю (6,1%), США (6,0%) та Бразилії (5,8%). 

 

Зовнішні зносини та міжрегіональне співробітництво 

Протягом січня-липня 2017 року здійснювалися заходи щодо сприяння виходу 

продукції товаровиробників Миколаївщини на нові зовнішні ринки, активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, поширення інформації про 

інвестиційний потенціал області, інвестиційні пропозиції суб'єктів господарювання.  

Під час візитів делегацій Посольств Франції, США, Молдови, Кореї, Білорусі  

в Україні та Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі 

висвітлювались питання залучення інвестицій до розвитку аграрного господарства, 

переробної промисловості, машинобудування, альтернативної енергетики,                  

ІТ-технологій, туризму.  

У липні п.р. із заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва 

Республіки Молдова обговорено можливість відновлення роботи підприємства з 

молдовським капіталом – ІП «Первомайський гранітно-щебеневий кар’єр». 

РТПП Миколаївської області за підтримки облдержадміністрації організовано 

бізнес-зустрічі миколаївських підприємств з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Індії в Україні Манодж Кумаром Бхарті під час візиту до м. Миколаїв. Іноземній 

стороні презентовано економічний та інвестиційний потенціал області, комерційні 

пропозиції підприємств. 

На сайті облдержадміністрації  розміщено інформацію щодо міжнародних 

ярмарково-виставкових заходів та форумів в Китаї, Індії, Алжирі, Канаді, Північній 

Кореї, Сербії, Словаччині, США, Білорусі, Угорщині; комерційних пропозицій 

грецької, іракської, нідерландської, катарської та китайської компаній; європейської 

програми підтримки малого та середнього бізнесу COSME;  європейської мережі 

підприємств EEN, проектів «Офіс з просування експорту» та «Офіс з залучення та 

підтримки інвестицій». 

Суб’єкти підприємництва Миколаївщини взяли участь та презентували власну 

продукцію під час виставки енергетичного обладнання в Китаї, яхт та суден у США. 

Майже 30 підприємств харчової галузі презентували продукцію на Міжнародній 

агропромисловій виставці «Агро – 2017». Представниками бізнесу також взято 

участь у Міжнародній конференції аграрних міст у Туреччині, виставці China 

Homelife Show, яка проходила у м.Варшава (Польща). 

Підприємства області також поінформовано про торгові місії до Бельгії, 

Німеччини, Індії, Китаю та Казахстану; засідання Ради з просування експорту при 

Мінекономрозвитку України щодо економічного співробітництва з КНР. 

Інвестиційна привабливість регіону представлена на Польсько-Східній 

конференції  PUIG Lub-Invest  в м.Люблін делегацією Миколаївщини, до складу якої 

входив президент РТПП області. 

Питання налагодження співпраці з американськими партнерами, покращення 

інвестиційного клімату обговорено під час зустрічі з представниками Американської 

торгової палати в Україні у липні ц.р.  
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Зроблено збір 17 інвестиційних пропозицій від суб’єктів господарювання, які 

потребують іноземного капіталу у розмірі понад 20 млн.дол.США кожний,  

19 вільних земельних ділянок типу «Greenfield», 17 виробничих площ типу 

«Brownfield». Ці пропозиції направлено Адміністрації Президента України, Офісу із 

залучення та підтримки інвестицій «UkraineInvest». 

Для поширення серед зацікавлених іноземних ділових кіл інвестиційні 

пропозиції підприємств області надано:  

- іноземним делегаціям, які відвідали область у січні-липні п.р.; 

-19 Посольствам України за кордоном; 

- Мінрегіонбуду України для підготовки візитів до Латвії, ОАЕ та Катару; 

засідань спільних міжурядових комісій з Саудівською Аравією, Узбекистаном, 

Молдовою, Азербайджаном, Китаєм, Туркменістаном, Туреччиною; 

- Мінекономрозвитику для підготовки засідання Координаційної Ради з питань 

економічного співробітництва з Японією та Комітету ділового співробітництва з 

Україною Японської федерації бізнесу  «Кейданрен», залучення фінансової 

підтримки Чорноморського банку торгівлі та розвитку; 

- Торгово-промисловій палаті України для представлення області у 

Міжнародній спеціалізованої виставці «Експо-2017» в м. Астана (Казахстан). 

Продовжується реалізація 11 проектів міжнародної технічної допомоги, з 

яких у 4-х облдержадміністрація є бенефіціаром: 

- «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (ЄС); 

-  «Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесенську» (ЄС); 

- «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» (Уряд Канади); 

- «Виклик туберкульозу» (Агентство США з міжнародного розвитку). 

Інші проекти МТД за підтримки ЄС, Урядів США, Канади та Швеції 

реалізуються в сфері сприяння журналістським розслідуванням, енергетичного 

захисту ВП «Южно-Української АЕС», децентралізації і місцевого самоврядування 

(ПУЛЬС, DOBRE, U-LEAD з Європою), охорони здоров’я (ВІЛ/СНІД) тощо. 

Завдяки організаційній роботі департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації протягом 2016-2017 рр. 7 установ та 

організацій області подали 17 аплікаційних форм на І Конкурс ПС ЄІС «Басейн 

Чорного моря»  2014-2020 рр.  
   

Стан виконання бюджетів 

У січні-червні  2017 року ГУ ДФС у Миколаївській області по платежах 

державного бюджету, які контролюються територіальними органами ГУ ДФС 

мобілізовано 1816,9 млн. гривень.  

В тому числі, великими платниками податків, які включені до реєстру ВПП на 

2017 рік та знаходяться на податковому обліку в інших регіонах  (м.Київ та 

м.Одеса), до державного бюджету забезпечено податку на прибуток у сумі 

388,3 млн. грн. Миколаївська митниця ДФС у січні - травні 2017 року перерахувала 

до державного бюджету 2101,8 млн.грн митних платежів. 

За січень-червень 2017 рік до місцевих бюджетів області надійшло податків і 

зборів у сумі 2386,0 млн.грн.: до загального фонду –  2238,2 млн.грн., що на            
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576,8 млн.грн., або 34,7 % більше, ніж у відповідному періоді попереднього року; до 

спеціального фонду надійшло 147,8 млн.грн.  

Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ –  198,4 млн.грн.  

Також, з державного бюджету до місцевих бюджетів області надійшло 

міжбюджетних трансфертів на загальну суму 3624,9 млн.грн., у тому числі: базова 

дотація – 77,6 млн.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров′я – 250,9 млн. грн., субвенцій загального фонду – 

3296,4 млн.грн. Кошти субвенцій на соціальні виплати надійшли в межах фактичних 

нарахувань та відповідно до нормативу перерахування субвенцій грошовими 

коштами.  

З урахуванням фінансового ресурсу, який надійшов на рахунки місцевих 

бюджетів, залучення вільних залишків коштів видаткова частина зведеного бюджету 

області за  січень-червень 2017 року  виконана у сумі  5703,8 млн. грн., із них по 

загальному фонду – 5308,0 млн. грн., по спеціальному фонду – 395,8 млн. грн. На 

виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та 

одержувачам бюджетних коштів з загального фонду місцевих бюджетів 

профінансовано видатки в сумі 2685,6 млн. грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв спрямовано 296,8 млн. грн., на придбання медикаментів та продуктів 

харчування – 183,4 млн. грн. 

За рахунок субвенцій, які надійшли з державного бюджету місцевим 

бюджетам, профінансовано видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з  дитинства, дітям – інвалідам;  тимчасової 

державної допомоги дітям та допомоги по догляду  за інвалідами  І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу; державної соціальної  допомоги на дітей-сиріт, та 

дітей позбавлених батьківського піклування; грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  у 

сумі  855,4 млн.грн. 

 

Споживчій ринок 

Оборот роздрібної торгівлі з урахуванням економічних результатів 

діяльності фізичних осіб-підприємців за січень-червень 2017 року становив по 

області  8112,5 млн. грн. з індексом до відповідного періоду попереднього року 

107,0 % (довідково: по Україні індекс становив 107,3%). Збільшення обороту 

роздрібної торгівлі порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок зростання 

обсягів продажу через торговельну мережу підприємств-юридичних осіб.  

Обсяг продажу на одну особу за січень-червень 2017 року становив              

7078,05 грн. 

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

області 101,3% (довідково: по Україні – 101,6%), з початку року – 108,5% 

(довідково: по Україні – 107,9%). 

Зростання індексу споживчих цін у червні поточного року по області 

пов’язане, головним чином, з сезонним подорожчанням більшості найменувань 

овочевої продукції, фруктів, а також яєць та м’яса і м’ясопродуктів.  
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З продуктів харчування у червні подорожчали яйця, овочі, фрукти, м'ясо та 

м’ясопродукти, макаронні вироби, олія соняшникова, риба та продукти з риби. В той 

же час, спостерігалося зниження цін на молоко, хліб, цукор, сир і м’який сир 

(творог). 

На споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг області протягом 

червня 2017 року подорожчали різні товари та послуги, зросли ціни у сфері освіти, 

охорони здоров’я, відпочинку і культури, ресторанів та готелів, житлово-комунальні 

послуги. В той же час, зменшилася вартість одягу і взуття,  предметів домашнього 

вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, послуг транспорту, 

зв’язку.  

В 2017 році райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських (міст 

обласного значення) рад продовжено роботу щодо аналізу цінової ситуації на 

місцях, проведення щотижневого моніторингу цін на основні групи продовольчих 

товарів, активізація ярмаркових заходів за участю місцевих товаровиробників, 

виділення їм місць для торгівлі на місцевих ринках тощо.  

З метою підтримки місцевих товаровиробників продовольчих товарів, 

забезпечення населення продуктами харчування за цінами виробника в містах та 

районах області в січні-червні поточного року проведено   374 ярмаркових заходи, 

де реалізовано 2,5 тис. тонн продукції на суму майже 51,7 млн. грн. 

Відповідно до даних моніторингових спостережень, які проводяться органами 

статистики, за станом на 20.07.2017 в області роздрібні ціни  нижче або на рівні 

середніх по Україні на 16 з 23 найменувань товарів, а саме: рис, хліб пшеничний з 

борошна 1 ґатунку, птицю, сало, борошно пшеничне, ковбаси варені, сметану, масло 

вершкове, цукор, олію соняшникову, яйця І-ІІ категорії, картоплю, капусту, моркву, 

буряк, цибулю ріпчасту. 
 

Заробітна плата та стан її виплати 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за  січень – 

травень  2017 року становила  6165 грн., та порівняно з відповідним періодом 

2016 року збільшилась на 39,4%  (довідково: за темпом росту вищевказаного 

показника область посідає 17 місце серед регіонів України).   

Найвищі розміри середньомісячної заробітної плати за січень – травень           

2017 року спостерігаються у працівників транспорту, складського господарства, 

поштової та кур'єрської діяльності  - 8152 грн. (по Україні –   6980 грн.); 

промисловості – 8053 грн. (по Україні - 6988 грн.); фінансової та страхової 

діяльності – 7163 грн.      (по Україні – 12256 грн.); професійна, наукова та технічна 

діяльність – 6468 грн. (по Україні – 9293 грн.), які перевищують середньообласний 

показник у 1,3 - 1,04 рази відповідно.  

 Найменші  розміри вищевказаного показника спостерігаються за видами 

економічної діяльності: діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування - 3904 грн. (по Україні -  4731 грн.);  діяльність у сфері 

адмінінстративного та допоміжного обслуговування -  3958 грн. (по Україні -           

5241 грн.); будівництво – 4113 грн. (по Україні – 5754 грн.); мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок  - 4323 грн. (по Україні -  6135 грн.); охорона здоров'я та 

надання соціальної допомоги - 4477 грн. (по Україні - 4637 грн.). Середньомісячна 
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заробітна плата за вищезазначеними видами економічної діяльності у відсотках до 

середньообласного показника знаходиться у межах 63,3 та 72,6 відповідно.   

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по області за станом 

на  01 липня 2017 року становила 100251,4 тис. грн. (збільшення протягом  червня        

2017 року – на 3603,8 тис.грн., або на 3,7 %), у тому числі на економічно активних 

підприємствах області борг – 76016,6 тис.грн. (збільшення  загальної суми боргу 

протягом червня  2017 року на 3578,1 тис. грн., або на 4,9 %.).  

Борги державних підприємств області за звітними даними за станом на                  

01 липня 2017 року становили 59897,3 тис. грн. (збільшення боргу протягом червня  

2017 року  на 2095,8  тис. грн., або на  3,6%). Питома вага боргу на економічно 

активних державних підприємствах у загальній сумі боргу економічно активних 

підприємств – 78,1 %.  

В цілому по області рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 

2017 року становив 1,9 % населення працездатного віку. 

 


	За підсумками січня-червня 2017 року, порівняно з січнем-червнем 2016 року, індекс промислової продукції становив по області 104,3% (довідково: у січні-червні 2016 року до січня-червня 2015 року – 106,1%,).
	Приріст виробництва у січні-червні 2017 р. порівняно з січнем-червнем 2016 р. спостерігається у багатьох галузях промисловості, а саме:
	у добувній промисловості і розробленні кар’єрів показник зріс на 19%. Збільшення відбулося за рахунок виробництва гранул, щебеню (дробленого каменю), крихти та порошку; гальки, гравію на 5,4%, видобутку необробленого або начорно обробленого граніту на...
	Порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився видобуток пісків природних на 18,4%;
	у харчовій промисловості у січні-червні 2017 року спостерігається приріст 23,2% порівняно з аналогічним періодом 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" ...
	Протягом січня-червня 2017 року збільшено виробництво: молока та вершків згущених підсолоджених на 39,2%, сухарів, сушки, грінок й аналогічних смажених виробів – на 28,9%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 12,0%, сирів...
	Однак, по галузі спостерігається зниження у виробництві сиру свіжого неферментованого та кисломолочного на 10,3%, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 10,2%, сумішей соків фруктових та овочевих – на 2,6%...
	Падіння обсягів виробництва в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом  2016 року відбулося в наступних галузях:
	Сільське господарство

