
Інформація  

щодо стану соціально-економічного розвитку Миколаївської області  

за підсумками січня - грудня 2016 року  

 

Промисловість 

Протягом 2016 року промисловий комплекс регіону демонструє позитивну 

динаміку розвитку.  

Так, за підсумками 2016 року, порівняно 2015 роком, індекс промислової 

продукції становив по області 110,5% (довідково: 2014 року – 101,4% та 2015 року – 

91,1%). В середньому по державі індекс промислового виробництва у і 2016 року 

становив 102,4%. 

За 2016 рік порівняно з аналогічним періодом 2015 року спостерігається 

приріст у всіх галузях промисловості області. 

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

У 2016 році одержано приросту продукції на 5,3%. 

У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування за 

рахунок випуску листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих або 

оброблених у холодному стані листів із нелегованої сталі – на 59,1%; інших 

конструкцій та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та подібних виробів з 

чорних металів або алюмінію – на 15,4%, резервуарів, цистерн, баків та контейнерів 

подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних 

або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим 

устаткуванням – на 24.6%  

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 

2016 року відбулося незначне зростання обсягів виробництва, а саме на 0,9% 

за рахунок виробництва термостатів, маностатів (стабілізаторів тиску), інших 

автоматичних інструментів і приладів для регулювання чи контролю – на 66,4%, 

інших сільськогосподарських і лісогосподарських машин – на 28,5%, клапанів 

керування процесом, клапанів запірних, вентилів кульових та інших – на 73,5%, 

панелей комутаційних та інших комплектів електричної апаратури для комутації або 

захисту на напругу не більше 1000 В – у 6 разів, вентиляторів, крім вентиляторів 

настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових – на 6,8% та ін. 

Крім того, збільшення виробництва промислової продукції відбулося і за 

рахунок ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект", на якому у листопаді 2016 року значно 

зросло виробництво газових турбін. 

Водночас, зменшився випуск трансформаторів електричних – на 26,7%, 

конденсаторів постійної ємності – на 22,1%, суден прогулянкових та спортивних, 

інших; шлюпок веслових та каное – на 20,0%. 
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Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

У 2016 році приріст продукції становив 18,2%. Таке зростання відбулося за 

рахунок видобутку гранул, щебеню (дробленого каменю), крихти та порошку; 

гальки, гравію – на 44,1%, природних пісків – на 17,3%, необробленого або начорно 

обробленого граніту – на 1,4% та вапняку, вапнякового флюсу і іншого вапнякового 

каменю для виготовлення вапна та цементу – на 9,2%. 

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 
Обсяг виробництва продукції за 2016 рік збільшився на 1,4% порівняно з 

2015 роком внаслідок збільшення випуску журналів реєстраційних, книг 

бухгалтерських, швидкозшивачів (папки), формулярів і бланків, виробів 

канцелярських інших, з паперу чи картону – на 49,7%, коробок і ящиків з 

гофрованого паперу та картону – на 1,1%  та паливних брикетів та гранул з 

деревини та іншої природної сировини – на 15,3%. 

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

мінеральної продукції 
2016 року обсяг виробництва продукції збільшився на 8,8% за рахунок 

випуску плит, листів, плівки, фольги i стрічки, смуг та форм пласких інших, з 

пластмас, самоклеючі, у рулонах завширшки не більше 20 см – у 2,2 раза, 

асфальтових сумішей для дорожнього покриття – у 2,3 раза, вікон та їх рам, дверей 

та їх коробок і порогів, з пластмас – на 9,3%, цементу – на 3,1%, блоків та цегли з 

цементу, бетону або штучного каменю для будівництва – на 7,3%, елементів 

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

32,2%, готових для використання бетонних розчинів – на 21,1%, вапна негашеного, 

гашеного та гідравлічного – майже у 2 раза. 

 Разом з цим, менше вироблено виробів будівельних з пластмас на – 52,2%.  

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

За 2016 рік у хімічній промисловості приріст продукції становив 12,2% за 

рахунок  випуску ефірних олій – на 16,4%.  

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та 

інших видів 

У текстильній промисловості протягом 2016 року відбулося зростання обсягів 

виробництва продукції та на кінець 2016 року становило 5,6%. Відносно попередніх 

років ситуація  покращилась завдяки переорієнтації на інші ринки збуту провідних 

підприємств галузі, а саме: ТОВ ВТФ «Велам», ТОВ «Нікотекс», ПП «Вікторія 8», 

ТОВ «В-Центр». 

Зростання показника по галузі відбулося за рахунок збільшенням випуску 

брюк, бриджів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 46,3%, нетканих 

матеріалів та виробів з них – на 25,7%, пальт, півпальт, накидок, плащів, анораків, 

плащі та курток вітрозахисних, курток теплих, уключаючи лижні та виробів подібні 
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(крім трикотажних), жіночі та дівчачі – 15,4%, суконь (крім трикотажних), жіночих 

та дівчачих – на 23,8%, шкіри з нецілих шкур великої рогатої худоби без волосяного 

покрову – на 12,9%. 

Водночас, зменшилось виробництво постільної білизни – на 72,9%, піджаків 

та блейзерів чоловічих та хлопчачих, виробничих та професійних – на 15,8%, 

блузок, сорочок та батників, жіночих та дівчачих – на 58,3%, шкіри з цілих шкур 

великої рогатої худоби без волосяного покрову – на 23,6%. 

 

Харчова промисловість 

Завдяки переорієнтації на інші ринки збуту та перегляду асортименту 

продукції що виробляється, за 2016 рік приріст по галузі становив 22,4%.  

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

У 2016 році відбулося збільшення показника по галузі на 7,2% за рахунок 

стабілізації роботи Южно-Української АЕС. Не зважаючи на зупинку енергоблоку 

№1, у зв’язку з проведенням середнього планово-попереджувального ремонту, 

протягом 2016 року Южно-Українською АЕС вироблено електроенергії на 9,8% 

більше ніж за аналогічний період 2015 року. 

Крім того, зростання відбулося і за рахунок Ташлицької ГАЕС, 

Олександрівської ГЕС, ПрАТ «Вітряний парк Очаківський», ТОВ «Вітряний парк 

Причорноморський» та ПрАТ «Нептун Солар». 

Водночас, кількість виробленої електроенергії тепловими електростанціями 

скоротилася на 5,9%. 

 

 

Сільське господарство  

За попередніми підсумками 2016 року індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва, порівняно з 2015 роком, становить 108,4 % (по Україні - 106,1% (у 

тому числі: в рослинництві – 111,0 % (по Україні - 109,7%),  тваринництві – 97,6 % 

(по Україні - 97,4% ). 

Тваринництво 

Всіма категоріями господарств за 2016 рік, порівняно з відповідним періодом 

2015 року: 

вироблено 341,6 тис. тонн молока – зменшено на 2,2 тис. тонн (- 0,6 %); 

реалізовано на забій 49,6 тис. тонн м’яса в живій вазі – зменшено на           

2,4 тис. тонн (- 4,6 %); 

вироблено 271,5 млн. штук яєць – зменшено на 12,6 млн. штук (- 4,4 %); 

вироблено 124,0 тонн вовни – збільшено на 1,0 тонну (+0,8 %). 

За цей період збільшилось поголів’я: 

великої рогатої худоби - на 5,3 тис.гол. (+3,9% і становить 140,4 тис.гол.); 

овець – на 2,3 тис. гол. (+ 4,3 %, 56,3 тис. гол.). 

Поряд з цим, зменшилось поголів’я: 

 корів – на 2,1 тис. гол. (- 2,6 %, 77,8 тис. гол); 

свиней – на 14,7 тис. гол. (- 12,8 %, 99,9 тис. гол.); 

птиці – на 200,0 тис. гол. (- 6,9 %, 2708,9 тис. гол.). 
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Причиною зменшення обсягів реалізації м'яса, виробництва молока, яєць є 

скорочення чисельності поголів’я худоби і птиці та зниження рентабельності їх 

виробництва. 

 

Рослинництво 

За попередніми статистичними даними аграріями області зернові та 

зернобобові культури ( у вазі після доробки) зібрано з площі 833,3 тис.га, отримано 

2719,6 тис.тонн зерна при середній врожайності 32,6 ц/га ( в 2015 році - 31,2 ц/га). 

В регіоні зібрано: 

соняшнику –  на площі 557,7 тис. га, валовий збір становить 1162,2 тис.тонн 

при врожайності 20,8 ц/га  (2015 р. – 20,0 ц/га); 

цукрових буряків – на площі 3,6 тис.га, викопано 210,4 тис. тонн при 

врожайності 591,2 ц/га (2015 р. – 577,0 ц/га); 

картоплі – на площі 19,0 тис.га, валовий збір становить 268,4 тис.тонн при 

врожайності 141,5 ц/га (2015 р. – 104,0 ц/га); 

овочів (всього) - на площі 19,0 тис.га, валовий збір становить 500,9 тис.тонн 

при врожайності 263,1 ц/га (2015-242,0 ц/га); 

плодоягідних культур – на площі 3,9 тис.га, валовий збір становить 30,1 тис. 

тонн при врожайності 77,2 ц/га (2015 р. – 87,4 ц/га); 

винограду – на площі 4,4 тис.га, валовий збір становить 52,1 тис. тонн при 

врожайності 118,2 ц/га (2015 р. – 95,1 ц/га). 

За офіційними даними статистики всіма категоріями господарств під урожай 

2017 року посіяно озимих культур на зерно та зелений корм 652,0 тис. га, в т.ч.: 

зернових культур на зерно - 616,1 тис.га, ріпаку на зерно – 35,0 тис. га. 

 

 

Розрахунки за енергоносії 
 

Природний газ 

У січні-грудні 2016 року населенням, підприємствами теплоенергетики, 

бюджетними установами та організаціями області спожито 431,9 млн. куб. м 

природного газу (для порівняння – у січні-грудні 2015 року – 434,5 млн. куб. м) 

вартістю 2382,4 млн. грн. В оплату за газ надійшло 1 839,6 млн. грн., що становить 

77,2 % від загальної вартості спожитого газу, що на 21,3 % нижче розрахунків у 

січні-грудні 2015 року.  

Населенням безпосередньо спожито 159,6 млн. куб. м природного газу (для 

порівняння – у січні-грудні 2015 року – 228 млн. куб. м) вартістю 737,2 млн. грн., 

оплачено 777,2 млн. грн., що складає 105,4 %. 

 

Електрична енергія 

У січні-листопаді 2016 року енергопостачальною компанією 

ПАТ «Миколаївобленерго» поставлено власним кінцевим споживачам області  

2530,7 млн. кВт. год. електричної енергії (у січні-грудні 2015 року – 2395,4 млн. кВт. 

год.) на суму 3457,8 млн. грн., оплачено 3398,0 млн. грн., або 98,3 %, що на 0,7 % 

вище, ніж у січні-грудні 2015 року.  
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Населенням безпосередньо у звітному періоді спожито 1005,9 млн. кВт. год. 

електроенергії (у січні-грудні 2015 року – 993,4 млн. кВт. год.) на суму                    

626,6 млн. грн., оплачено 593,9 млн. грн., рівень розрахунків склав 94,8 %, що на 1,9 

% нижче розрахунків у січні-грудні 2015 року. 

 

Капітальні інвестиції 

За січень - вересень 2016 року у розвиток економіки Миколаївської області 

спрямовано 6677,69 млн.грн. (без урахування податку на додану вартість) , що 

відповідає 1 місцю серед регіонів України. Індекс капітальних інвестицій становить 

175,6% у порівнянні з відповідним періодом 2015 року. 

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

освоєно 5753,9 грн. капітальних інвестицій. 

Більшість обсягу капітальних інвестицій освоєно за рахунок залучення власних 

коштів підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,6% всіх інвестицій, 

або 3975,88 млн.грн., частка кредитів банків та інших позик складає 35% або      

2339,38 млн.грн. Питома вага коштів населення на індивідуальне житлове 

будівництво становила 1,3% (87,1 млн.грн.). Вкладення держави та органів 

місцевого самоврядування у розвиток економіки області за цей період становили 

3,5% загального обсягу інвестицій, або 236,86 млн.грн. 

За цей період майже всі капітальні інвестиції (98,8% загального обсягу) 

спрямовано у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди – 39,1%, у машини та 

обладнання, інвентар та транспортні засоби – 47,4%. Капітальні інвестиції у житлове 

будівництво становили 3,9% від загальнообласного обсягу інвестицій. За 9 місяців 

2016 року введено в експлуатацію 68,43 тис.кв.м житла. 

Впродовж 9 місяців 2016 року інвестиції в розвиток промисловості вкладались 

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

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

ПАТ "ЮГцемент", 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-грудень 2016 року підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 1931,4 млн.грн., індекс будівельної продукції порівняно з відповідним 

періодом 2015 року становив 114,5%. 

У цей період відбулось зростання обсягів продукції у будівництві інженерних 

споруд – на 25,2%, у будівництві будівель - на 0,4%. 

Суттєвий приріст обсягу будівельних робіт зберігається за рахунок розвитку 

транспортної інфраструктури області - будівництва об'єктів морегосподарського 

комплексу (будівництва перевантажувальних комплексів по перевалці 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»), ТОВСП "Нібулон" та інш. 
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Введення потужностей 

За рахунок освоєння капітальних інвестицій у січні-грудні 2016 року в області 

введено в експлуатацію: у м.Миколаєві 87-квартирний будинок по 

вул.Мостобудівників,18; 44-квартирний буд. по вул.Генерала Свиридова,40;               

12-квартирний буд. по вул.Чкалова,201/1; 1-квартирний буд. по вул.Радісна,10/2;     

126-квартирний буд. по вул.Арх.Старова,27-Б; 98-квартирний буд. по 

вул.Арх.Старова, ріг вул.Ульянова; 40-квартирний буд. по вул.Потьомкінська ріг 

вул.1-ша Слобітська; 3-квартирний буд. по вул.Крилова,17; два 68-квартирних буд. 

по вул.Лазурна,5; у Жовтневому районі 1-квартирний буд. в с.Мішково-

Погорілове; у м.Первомайську 1-кварт.буд. по вул.Гв.Родимцева,63.  

На території області побудовано 3,8 км газопроводів, 11 км водопровідних 

мереж; 0,3 км теплових мереж, 3 котельні, 41,5 км волоконно-оптичних ліній 

зв'язку, 8320 кв.м плівочних теплиць; 9,8 тис. кв. метрів торговельної площі, об'єктів 

готельно-ресторанного бізнесу на 887 місць та інші об’єкти громадсько-побутового 

призначення. 

Крім того, введено в експлуатацію: 

в м. Миколаєві після реконструкції введені в дію газоочисні установки 

БОДВВ Піч №2 і №3 (І та ІІ пускові комплекси) та вагонні ваги на станції Жовтнева 

Одеської залізниці (залізнична гілка №14) (ТОВ "Миколаївський глиноземний 

завод"), створено 9 нових робочихмісць. 

Завершена реконструкція перевантажувального комплексу генеральних та 

навалочних вантажів на базі причалів №№ 1, 2 ДП "Миколаївський морський 

торговельний порт" під комплекс перевалки зернових та олійних культур ємністю        

100 тис. тн. (створено 32 нових робочих місця). (COFCO Agri) через 

ТОВ "Дунайська Судноплавно-Стівідорна Компанія"). 

Завершена реконструкція виробничо-перевантажувального комплексу 

загальною площею 14413 м2 в тиловій частині причалів №13,14 ДП "Миколаївський 

морський торговельний порт"  та введено в дію виробничий комплекс по переробці 

олійних культур (Компанія «Бунге» (США) через ТОВ "Юнітранс" та ТОВ 

«Європейська транспортна стивідорна компанія»). Створено 14 нових робочих 

місць. 

Введено в дію комплекс з перевантаження рослинних олій та меляси 

(трубопроводи для транспортування олії та меляси №17) для забезпечення 

навантаження танкерів на причалах МФ ДП "АМПУ" (ТОВ "ЕВЕРІ"). 

Побудовано резервний теплогенеруючий модуль на альтернативному виді 

палива з геліоустановкою на покрівлі будівлі блоку побутових приміщень та 

улаштовано виставковий шлях на 14 вагонів на території Миколаївського морського 

порту, (ТОВ "Грінтур-ЕКС"). 

У м.Миколаєві завершено будівництво модульної котельні на твердому паливі 

для опалення будівлі автобази "ДП "СМТ "Октябрьск". Завершено реконструкцію 

виробничого та адміністративно-побутового корпусів під млинний комплекс і цех 

макаронних виробів, будівництво силосів для зберігання сировини, а також вагової, 

складу в м.Миколаєві (І черга будівництва), створено 30 нових робочих місць 

(ПАТ "Експерементальний мехінічний завод"). 
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Завершено будівництво пересипної станції по перевантаженню зернових 

вантажів на причалі №13, створено 2 роочих.місця (ІП "Хімтранс-Україна"). 

Завершена реконструкція системи електропостачання з влаштуванням 

сонячної станції СЕС-1 потужністю 50кВт (сонячна панель – 200 шт.) – 

ТОВ "Соляріс Опес"; 

У м.Первомайську реконструйовано холодильну камеру для зберігання 

молочної продукції та побудовано відділ холодильного обладнання 

(ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат"), створено 4 робочих місця. 

У м.Вознесенську завершено технічне переоснащення ТДВ "Вознесенський 

хлібозавод" створено 5 робочих місць. 

Арбузинський район – завершено будівництво двох складів для зберігання 

зерна (ТОВ "ІНТЕКС АГРО") створено 2 робочих місця;  

завершена реконструкція молочно-товарної ферми - доїльної зали (карусель 80 

з АПК), створено 24 нових робочих місця та продовжується будівництво кормового 

центру, свиновідгодівельної ферми на 4600 станкомісць - очікується створення            

39 робочих місць (Сільськогосподарське ТОВ "Промінь"); 

у Баштанському районі проведено капітальний ремонт мережі 

централізованого водопостачання з застосуванням ресурсозберігаючих технологій 

для відновлення забезпечення питною водою мешканців с.Явкине; завершено 

реконструкцію комбікормового заводу з будівництвом будівель та споруд в м. 

Баштанка (створено 5 робочих місць); 

у Березанському районі реконструйовано дволанцюгову ПЛ 35 КВ "Березань-

Тузли-Колблево" довжиною лінії-15,1км (2-й пусковий комплекс І черга) (ПАТ 

"Миколаївобленерго");  

у Вознесенському районі завершена реконструкція мережі водопостачання в 

с.Білоусівка; побудовано виробничий сільськогосподарський комплекс (ВСК) №3 та 

проведено реконструкцію ВСК №2 та №3 (ПАТ "Зелений Гай"), створено 50 нових 

робочих місць; 

у Вітовському районі на території ТОВ "МГЗ" завершено реконструкцію 

зливної каналізації по лінії причалів №1-5 "ДБМП", реконструкцію установки 

класифікації вареної розведеної пульпи на проммайданчику, проведено розширення 

і реконструкцію ТОВ "МГЗ" за рахунок будівництва об'єкта №231 "Біла фільтрація": 

встановлено трьох дискових фільтрів (2 пусковий комплекс) та об'єкта 232 

"Декомпозиція" та інш. об'єкти - створено 3 нових робочих місця; за межами 

смт Воскресенське завершено будівництво фотогальванічної електростанції 

ТОВ "Санлайт Енерджі" потужністю 4,95 МВт (І черга), створено 9 робочих місць; 

проведено розширення виробничих потужностей ТОВ "Чорноморський шовковий 

шлях" в с. Галицинове, створено 19 робочих місць; 

у Врадіївському районі - будівництво корівника на 120 голів (ФГ "Лідер"), 

створено 8 робочих місць; 

у Кривоозерському районі - пробурено резервну свердловину для видобутку 

мінеральних природних столових вод Кривоозерського родовища з метою їх 

промислового розливу, створено 4 нових робочих місця (ТОВ "Кривоозерська 

харчосмакова фабрика"); завершено будівництво складу готової продукції та ін. 

виробничих приміщень (ТОВ"Компанія "Крона") створено 5 робочих місць; 
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у Миколаївському районі - будівництво пожежних резервуарів з насосною 

станцією загальною площею 315,2 кв.м (ПАТ"РАДСАД"); побудовано цех по 

сортуванню та упаковці овочів, склад-холодильник овочів та майстерню для 

ремонту і зберігання сільськогосподарської техніки, створено 15 робочих місць 

(ТОВ "С-Росток"). 

Завершено технічне переоснащення електрофільтру обертової печі №2 та 

проведена реконструкція основних засобів на ПАТ "ЮГцемент"; 

у Новобузькому районі завершено будівництво складу для зберігання та 

переробки сільгосппродукції (фрукто- та овочесховища), створено 6 робочих місць 

(ФГ "Агро-1"); 

у Новоодеському районі завершена реконструкція олієпереробного 

підприємства потужністю 600 т/добу насіння (склади олієнасіння, шроту, 

лабораторії, тощо), створено 56 робочих місць;  

введено в дію перевантажувальний комплекс ТОВ "Баловнянська виробнича 

база" потужністю 100 тис.т зернових та олійник культур, створено 120 робочих 

місць; 

у Очаківському районі завершено будівництво 6-ї черги Дмитрівського 

вітрополя Очаківської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 

2,5МВт кожна (перший пусковий комплекс у складі КРПЗ, підземних кабельних 

ліній, вітроенергетичної установки №2) (ТОВ"Вітряний парк Причорноморський"); 

завершено реконструкцію зернотоку ТОВ "КОЛОС 2011", з розміщенням 

зерносховищ силосного типу за межами с. Острівка створено 47 робочих місць.; 

 

В межах інвестиційного проекту "Відродження водної магістралі 

Миколаївщини" ТОВ "НІБУЛОН" 2016 року проводились днопоглиблювальні 

роботи на Південному Бузі, починаючи із с.Сапетня Миколаївського району. У 

червні 2016 року завершено будівництво перевантажувального терміналу з 

відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт 

ТОВ СП "Нібулон" у межах території Бузької сільської ради Вознесенського 

району. 
2017 року заплановано будівництво установки з доочищення стічних вод 

(І черга) (ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв") та будівництво зрошувальної мережі на 

землях Бармашівської сільської ради Вітовського району та Баратівської сільської 

ради Снігурівського району (ТОВ "Агро-Торгівельна фірма "Агро-Діло"); 

будівництво трубопроводів для зрошення на площі 249,56 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"). Запланована реконструкція та будівництво двох теплиць, резервуара-

накопичувача для води на ФГ "Органік Сістемс". 

На при кінці 2016 року задекларовано початок виконання будівельних робіт: у 

Березанському районі – на будівництво цеху виробництва шампанських та ігристих 

вин з побутовим корпусом (ПАТ"Коблево"); у Кривоозерському районі – на 

реконструкцію профілакторію з добудовами під цех розливу напоїв - заплановано 

створення 24 робочих місць (ТОВ"Кривоозерська харчосмакова фабрика");  
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З 2016 року проводяться роботи з технічного переоснащення 

загальнозаводських очисних споруд ДП "Зоря" - "Машпроект" та задекларовано 

початок виконання робіт на будівництві котелень на альтернативних видах палива 

для опалення та побутових потреб адміністративних, виробничих будівель ДП 

"НАРП". 

У ІІІ кварталі 2016 року видано декларації про початок виконання будівельних 

робіт та заплановано проведення: реконструкції будівлі компресорного цеху в цех 

виробництва вершкового масла, потужністю 8т/добу готової продукції на 

ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" (очікується створення 20 

робочих місць). 2017 року планується будівництво комплексу будівель та споруд 

пункту по перевантаженню меляси (І,ІІ черги) у м. Миколаїв ТОВ "ЕВЕРІ" 

заплановано створення 12 робочих місць. 

 

Транспортна сфера 

У 2016 році вантажооборот автомобільного транспорту становив                 

841,2 млн.ткм, що на 7,0% більше ніж у 2015році.  

Автотранспортом перевезено 5,6 млн.т вантажів, що на  5,7% більше ніж у 

2015 році. 

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 

1418,8 млн.пас.км, що на 0,6% менше чим у аналогічному періоді 2015 року, та 

перевезено 136,5 млн. пасажирів, що на 0,3% більше ніж у 2015 році. 

Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 1080,3 млн.пас.км і 

зменшився на 0,1%. При цьому, перевезено 84,8 млн. пасажирів (62,1% від загальної 

кількості), що на 1,9% більше ніж у 2015 році. 

Послугами електротранспорту скористалися 51,6 млн. осіб, або 37,8% всіх 

пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, збільшилась на 14%, 

трамваями – зменшилась на 14%.  

Водним транспортом перевезено 95,7 тис. пасажирів, що на 45,9% менше ніж 

у 2015 році, та виконаний пасажирооборот у обсязі 0,3 млн.пас.км (на 39,5% менше 

ніж у 2015 році). 

 

Зовнішня торгівля 

У січні-листопаді 2016 року за даними Держмитслужби України та звітів 

підприємств обсяг експорту товарів області становив 1454 млн.дол.США та 

зменшився на 1,0% порівняно з відповідним періодом 2015 року, імпорту -            

600,3 млн.дол.США та зріс на 15,2%. 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 853,7 млн.дол.США, коефіцієнт 

покриття експортом імпорту дорівнював 2,4. 

На зовнішні ринки надійшли зернові культури (43,5% від загальнообласного 

експорту товарів), глинозем (22,5%), насіння олійних рослин (13,1%), продукція 

машинобудування (8,9%), харчові продукти (4,5%) та інші товари. 

Підприємства області співпрацювали з партнерами 143 країн світу. Географія 

експорту області має різновекторний напрям.   

Протягом 11 місяців 2016 року сталою залишалася позитивна динаміка 

експорту до країн ЄС: поставки товарів зросли на 20,1% до 263,9 млн.дол.США, 
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частка ЄС – 18,1% проти 14,6% у січні-листопаді  2015 року. Збільшився експорт 

насіння олійних культур, томатної пасти, відходів харчової промисловості, меду, 

одягу. 

Підприємства регіону імпортували руди (24,1% від загальнообласного обсягу 

імпорту товарів), механічне та електротехнічне обладнання (18,6%), транспортні 

засоби (17,2%), продукцію харчової (11,3%) та хімічної промисловості (7,6%) тощо. 

Країни ЄС – найбільші постачальники товарів на ринок області (29,9%); 

імпорт зріс на 36,6%  та становив 179,6 млн.дол.США. Значні обсяги продукції 

ввозилися з Гвінеї (14,7%), Білорусі (14,4%), США (8%) та Росії (7,2%). 

 

Зовнішні зносини та міжрегіональне співробітництво 

З метою приведення у відповідність нормативної бази з питань зовнішніх 

зносин до вимог Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 року  № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію» департаментом економічного розвитку та 

регіональної політики здійснюється підготовка   до оновлення Порядку організації 

прийомів іноземних делегацій та окремих іноземців в Миколаївській 

облдержадміністрації. 

У січні 2017 року область відвідала делегація Херсонської СММ ОБСЄ в 

Україні. З іноземними експертами обговорено питання соціальної та політичної 

ситуації в регіоні, роботи з внутрішньо переміщеними особами та учасниками АТО, 

процесу децентралізації. 

Для підготовки засідання спільної міжурядової комісії з Узбекистаном, а 

також інтенсифікації співробітництва з Фінляндією інвестиційні пропозиції 

підприємств області надані Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

Облдержадміністрацією спільно з міськими виконавчими комітетами, 

підприємствами та установами регіону опрацьовується питання участі  у 

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

На веб-сайті облдержадміністрації розміщено інформацію  щодо створення 

при Мінекономрозвитку України Офісу з просування експорту та Офісу з залучення 

та підтримки інвестицій, основними завданнями яких є сприяння українським 

підприємствам у виході на зовнішні ринки, залучення та супровід іноземних 

інвесторів. 

 

Проекти міжнародної технічної допомоги 

У 2017 році продовжують реалізацію 11 проектів, з яких у 4-х 

облдержадміністрація є бенефіціаром. 

Проекти Європейського Союзу: 

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

12 мікропроектів на суму 4,6 млн.грн (кошти ЄС/ПРООН – 3,2 млн.грн.). 

Проводяться заходи з енергозбереження в школах та дитсадках районів області, 

водопостачання та придбання сільськогосподарської техніки. 
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- «Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесенську»           

(802,8 тис.євро).  

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, удосконалення викладання мов, місцевого самоврядування, 

децентралізації тощо. 

Департаментом економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації здійснюється пошук потенційних аплікантів проектних ідей 

нашої області для участі в Програмі прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства «Басейн Чорного моря 2014-2020 рр.».  

 

Стан виконання бюджетів 

ГУ ДФС у Миколаївській області по платежах державного бюджету, які 

контролюються територіальними органами ГУ ДФС у січні-грудні  2016 року 

мобілізовано 3028,0 млн.гривень.  

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

2016 рік та знаходяться на податковому обліку в інших регіонах  (м.Київ та 

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

332,5 млн.гривень. Миколаївська митниця ДФС у  2016 року перерахувала до 

державного бюджету            3 883,0 млн.грн митних платежів. 

За  2016 рік до місцевих бюджетів області надійшло податків і зборів у сумі         

3 929,9 млн.грн.: до загального фонду –  3876,0 млн.грн., або 117,8 відсотка 

планових призначень (приріст до відповідного періоду минулого року склав 

50,9 відсотка); до спеціального фонду надійшло 53,9 млн.грн.   

Також, із державного бюджету до місцевих бюджетів області надійшло 

міжбюджетних трансфертів на загальну суму 5 593,4 млн.грн.,     у тому числі: 

базова дотація – 127,7 млн.грн., стабілізаційна дотація – 58,9 млн. грн., субвенцій 

загального фонду – 5 406,8 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 додаткового фінансового ресурсу (вільних залишків коштів та 

понадпланових надходжень місцевих бюджетів) видаткову частину зведеного 

бюджету області за  2016 рік виконано у сумі  9 575,5 млн. грн., із них по загальному 

фонду – 8 134,5 млн. грн., по спеціальному фонду – 1 441,0 млн. грн. На виплату 

заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та одержувачам 

бюджетних коштів з загального фонду місцевих бюджетів профінансовано видатки 

в сумі 3 470,1 млн. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрям             

405,5 млн. грн. 
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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  1 542,0 млн.грн. 

 

Споживчій ринок 

Оборот роздрібної торгівлі з урахуванням економічних результатів діяльності 

фізичних осіб-підприємців за січень-грудень 2016 року становив  32407,0 млн. грн., 

що більше відповідного періоду минулого року на 3,2% (по Україні – збільшення на 

4,0%). Зростання обороту роздрібної торгівлі порівняно з відповідним періодом 

попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів продажу через 

торговельну мережу як підприємств – юридичних осіб, так і фізичних осіб-

підприємців.  

Індекс споживчих цін у грудні 2016 року по області становив 101,4% (по 

Україні – 100,9%), з початку року – 112,2% (по Україні - 112,4%). 

Зростання споживчих цін у грудні минулого року зумовлено, переважно,  

подорожчанням товарів продовольчої групи (овочів, молока та молочної групи, 

яєць, масла, хліба і хлібопродуктів), а також алкогольних напоїв. 

З продуктів харчування, також, подорожчали цукор (на 2,0%), риба та 

продукти з риби (на 1,6%), м'ясо та м’ясопродукти (на 0,9%), фрукти (на 0,8%), 

безалкогольні напої (на 0,6%).  

В той же час, спостерігалося зниження ціни на олію соняшникову (на 2,2%).  

На споживчому ринку непродовольчих товарів та послуг області протягом 

грудня минулого року подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка 

та поточне утримання житла (на 1,3%); послуги  зв’язку (на 2,6%), ресторанів та 

готелів (на 1,8%), охорони здоров’я (на 1,2%), відпочинку і культури (на 1,0%), 

транспорту (на 0,7%).  

Тим часом, зменшилася вартість одягу і взуття (на 2,2%), здебільшого, за 

рахунок сезонного зниження цін на взуття (на 4,4%). 

Тарифи на послуги освіти та житлово-комунальні послуги протягом звітного 

періоду залишилися незмінними. 

 

З метою підтримки місцевих товаровиробників продовольчих товарів, 

забезпечення населення продуктами харчування за цінами виробників в області 

проводяться ярмаркові заходи за участю сільськогосподарських і переробних 

підприємств, фермерських господарств. У грудні минулого року проведено                  

68 ярмарок, де реалізовано 1,8 тис. тонн продукції на суму 26,3 млн. грн. 

Відповідно до даних моніторингових спостережень, які проводяться органами 

статистики, за станом на 20.01.2017 в області рівні роздрібних цін нижче або на 

рівні середніх по Україні на: хліб пшеничний з борошна 1 ґатунку, птицю, сало, 
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борошно пшеничне, крупи гречані, ковбаси варені, сметану, масло вершкове, цукор, 

олію, яйця, моркву, буряк, цибулю ріпчасту. 
 

Заробітна плата та стан її виплати 

  Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області за  січень – 

листопад 2016 року становила  4746 грн., та у порівнянні з відповідним періодом 

2015 року збільшилась на 22,3%  (за темпом росту вищевказаного показника область 

посідає 15 місце серед регіонів України).   

Найвищі розміри середньомісячної заробітної плати за січень – листопад 

2016 року спостерігаються у працівників транспорту, складського господарства, 

поштової та кур'єрської діяльності  - 6698 грн. (по Україні –  5713 грн.); 

промисловості –            6678 грн. (по Україні – 5790 грн.); фінансової та страхової 

діяльності – 6237 грн. (по Україні – 10085 грн.); професійна, наукова та технічна 

діяльність – 5266 грн. (по Україні –  7802 грн.), які перевищують середньообласний 

показник  у межах  1,4 - 1,1 рази відповідно.  

Найменші  розміри вищевказаного показника спостерігаються за видами 

економічної діяльності: тимчасове розміщування та організація харчування             

(2621 грн.); діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

(2815 грн.); надання інших видів послуг (3048 грн.); мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок (3128 грн.). Середньомісячна заробітна плата за вищезазначеними 

видами економічної діяльності у відсотках до середньообласного показника 

знаходиться у межах 55,2 та  65,9 відповідно.   

За звітними даними загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по 

області за станом на  01 грудня 2017 року становила 84917,2 тис. грн. (зменшення 

протягом  грудня 2016 – на 6488,8 тис.грн., або на 7,1 відс.), у тому числі на 

економічно активних підприємствах області борг – 61390,3 тис.грн. (зменшення 

загальної суми боргу протягом грудня 2016 року на 6491,4 тис. грн., або на 9,6%.).  

Борги державних підприємств області за звітними даними за станом на 01 

січня 2017 року становили 49616,4 тис. грн. (зменшення боргу протягом грудня 2016 

року  на 2410,0  тис. грн., або на  4,6  відс.). Питома вага боргу на економічно 

активних державних підприємствах у загальній сумі боргу економічно активних 

підприємств – 79,9 відсотків.  

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 2,3% 

середньорічної кількості населення працездатного віку. 

 

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття на кінець грудня 2016р. 

склав 2,3% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,3 в.п. 

більше, ніж на кінець листопада.  
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