
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ У 2009 РОЦІ 
 

За даними Держкомстату України валовий регіональний продукт (ВРП) Луганської області у 2009р. склав         
38451 млн.грн., що на 13,3% менше, ніж у 2008р. Зменшення обсягів ВРП у 2009р. зафіксовано по всіх регіонах    
України (найбільше – у Запорізькій та Донецькій областях). 

 
Валовий регіональний продукт східних регіонів України 

за 2009 рік 
 

 

Україна 
Області 

Луганська 
Дніпро-

петровська 
Донецька Запорізька Харківська 

       
Валовий регіональний продукт  
(у фактичних цінах), млн.грн. 913345 38451 93331 103739 37446 58923 
у розрахунку на одну  
особу, грн. 19832 16562 27737 23137 20614 21228 

Індекс валового регіонального 
продукту (у порівняних цінах),  
відсотків до попереднього року  85,2 86,7 83,5 81,6 78,9 86,3 
у розрахунку на одну особу 85,6 87,6 84,0 82,2 79,4 86,7 

Частка регіону у ВВП України,  
відсотків  100,0 4,2 10,2 11,4 4,1 6,5 

 
Більше половини валового внутрішнього продукту (ВВП) України вироблялась у 5 регіонах: м.Києві (18,6%), 

Донецькій (11,4%), Дніпропетровській (10,2%), Харківській (6,5%), Одеській (5,3%) областях. Частка Луганської 
області у ВВП країни порівняно з 2008р. зменшилася на 0,3 відсоткового пункта і склала 4,2%. 

Важливим показником, який характеризує рівень життя населення, є валовий регіональний продукт у розрахунку 
на одну особу. На одного мешканця Луганської області припадало 16562 грн. валового регіонального продукту, що в 
номінальному обчисленні на 1776 грн. менше, ніж у 2008р. (18338 грн.), а в реальному – на 12,4%. За розміром цього 
показника Луганська область посіла 11 місце серед регіонів України (у 2008р. – 9 місце). 

Слід відзначити, що на таке зниження основних макроекономічних показників економічної діяльності області у 
2009р. вплинуло поглиблення наслідків фінансово-економічної кризи в країні. 
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ПРО РОБОТУ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЕЛЕНЬ ТА ТЕПЛОМЕРЕЖ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ 

 
У Луганській області в 2010р. теплоенергію відпускали 1784 котельні та окремі котли (умовні котельні). У 

порівнянні з 2009р. їх кількість збільшилась на 25 одиниць. Крім того,  збільшилась на 57 одиниць кількість котелень, 
які працюють на газоподібному паливі, а кількість котелень працюючих на твердому паливі, навпаки, зменшилась  
на 26 одиниць. 

Протяжність теплових та парових мереж на кінець року становила 1876,2 км, з них 6,6%  ветхі та аварійні. У 
порівнянні з 2009р. протяжність ветхих та аварійних тепломереж зменшилась на 91,3 км (42,3%), при цьому їх питома 
вага зменшилась на 4,3 в.п.  

За 2010р. всім категоріям споживачів було відпущено 4,8 млн.Гкал теплової енергії, що на 6,9% більше, ніж торік. 
Більшу частину теплової енергії (63,7%) відпущено населенню та на комунально-побутові потреби, і в порівнянні з 
минулим роком цей показник збільшився на 3,2%. Серед міст за кількістю котелень і обсягами відпущеної населенню та 
на комунально-побутові потреби теплоенергії лідирує м.Луганськ, на долю якого припадає, відповідно, 11,6% і 29,3% 
від обласних показників, серед районів за кількістю котелень - Сватівський (4,4%), за обсягами відпущеної теплоенергії 
– Лутугинський (1,5%) район.   

 
Зведені показники теплопостачання області 

 

 
2009 2010 

2010  
у % до  
2009 

    
Кількість котелень на кінець року, одиниць 1759 1784 101,4 
Сумарна потужність котелень на кінець року, Гкал/год 9965,7 9708,7 97,4 
Протяжність теплових та парових мереж на кінець року, км 1979,7 1876,2 94,8 
    у тому числі     
    ветхих та аварійних 215,9 124,6 57,7 
Питома вага ветхих та аварійних мереж у загальній протяжності, % 10,9 6,6 х 

Відпущено теплової енергії своїм споживачам за рік, тис.Гкал 4464,2 4772,7 106,9 
    у тому числі     
    населенню та на комунально-побутові    потреби 2948,3 3042,1 103,2 
Втрати теплової енергії за рік, тис.Гкал 374,2 373,0 99,7 

Питома вага втрат у загальному обсязі виробленої теплоенергії, % 7,5 7,1 
 
х 



Основні показники теплопостачання  
по регіонах області  

за 2010 рік 
 

 

Кількість 
котелень, 
одиниць 

Сумарна 
потужність 
котелень, 
Гкал/год 

Протяжність 
теплових та 
парових 
мереж, км 

Відпущено 
теплової 

енергії своїм 
споживачам, 
тис.Гкал 

У тому числі 
населенню та  
на комунально- 

побутові 
потреби 

      
Область 1784 9708,7 1876,2 4772,7 3042,1 

Міста      
Алчевськ 45 393,0 126,3 280,1 280,1 
Антрацит 60 272,9 51,9 124,9 124,9 
Брянка 51 124,9 34,7 64,5 63,7 
Кіровськ 31 33,5 12,3 14,7 14,7 
Краснодон 105 371,7 155,8 42,4 42,4 
Красний Луч 97 282,8 54,8 40,4 40,4 
Лисичанськ 45 350,3 90,7 356,2 288,9 
Луганськ 207 2135,4 427,2 973,9 891,8 
Первомайськ 60 1372,3 33,4 96,0 95,9 
Ровеньки 70 232,7 51,3 133,3 131,2 
Рубіжне 28 160,4 98,1 123,3 123,3 
Свердловськ 118 553,7 99,7 148,2 99,3 
Сєверодонецьк 11 659,0 282,6 1959,1 464,4 
Стаханов 88 541,3 82,7 136,8 109,6 

Райони      
Антрацитівський 58 26,6 30,5 13,2 13,2 
Біловодський 50 25,5 7,4 11,9 11,9 
Білокуракинський 25 48,6 7,2 17,2 17,2 
Краснодонський 13 40,4 8,2 2,0 2,0 
Кремінський 61 68,7 34,6 36,6 36,6 
Лутугинський 62 121,6 18,9 45,9 45,9 
Марківський 46 5,1 2,4 6,5 6,2 
Міловський 5 67,8 1,3 1,5 1,5 
Новоайдарський 25 905,0 2,3 4,4 4,4 
Новопсковський 68 466,8 10,8 10,2 9,5 
Перевальський 71 183,2 23,7 39,8 39,8 
Попаснянський 65 129,2 57,1 27,6 21,2 
Сватівський 78 31,1 10,5 14,9 14,9 
Свердловський 6 5,7 - 1,7 1,7 
Слов’яносербський 59 31,6 20,3 14,1 14,1 
Станично-Луганський 35 30,5 21,6 14,4 14,4 
Старобільський 17 29,1 17,6 13,6 13,6 
Троїцький 24 8,3 0,3 3,4 3,4 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВОДОПРОВІДНОГО  
ГОСПОДАРСТВА ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ 

 
Забезпечення міст та населених пунктів водою значною мірою характеризує соціально-економічні умови життя 

населення.  
Станом на 1 січня 2011р. відпуск води населенню та комунально-побутовим організаціям здійснювався через 399 

водопроводів. В області налічується 1255 свердловин, з яких відбувався підйом води та подання її у водопровідну 
мережу. Найбільша кількість свердловин зосереджена у містах Луганськ (264), Первомайськ (101), Алчевськ (97),  
Лисичанськ (68) та у Станично-Луганському (63), Троїцькому (60) і Білокуракінському (59) районах. В той же час у 
містах Брянка, Кіровськ, Стаханов свердловини відсутні. 

Основні показники роботи водопроводів наведені у таблиці: 
 

 
2009 2010 

2010  
у % до  
2009 

    
Кількість водопроводів, одиниць 421 399 94,8 
Кількість свердловин, одиниць 1285 1255 97,7 
Одиночна протяжність водоводів, км 3648,9 3476,6 95,3 
      у тому числі ветхих та аварійних 1871,0 1785,3 95,4 
Одиночна протяжність вуличних водопровідних мереж, км 7440,2 7445,9 100,1 
      у тому числі ветхих та аварійних 4862,5 4799,2 98,7 
Установлена виробнича потужність водопроводів, тис.куб.м води за добу 1860,0 1864,1 100,2 
Відпущено води усім споживачам, млн.куб.м 181,7 175,6 96,6 

у тому числі населенню та на господарсько-побутові потреби 77,7 75,5 97,2 



Одиночна протяжність водоводів, через які здійснювалося доведення води до перших вуличних розподільних 
мереж, на кінець 2010р. становила 3,5 тис.км, з них 51,4% становлять ветхі та аварійні. Порівняно з 2009р. питома 
вага ветхих та аварійних водоводів збільшилась на 0,1 в.п. 

Протяжність вуличних водопровідних мереж, які прокладено вздовж вулиць, проїздів і провулків, становила 7,4 тис. 
км, більше половини з них (64,5%) – ветхі та аварійні, що меньше, ніж у 2009р. на 0,9 в.п. Основною причиною 
великої кількості ветхих та аварійних водоводів та вулично-водопровідних мереж, як і раніше залишається несвоєчасне 
проведення їх ремонту, нестача коштів для цього, зростання терміну експлуатації водопроводів та 
внутрішньоквартальних мереж.  

Протягом 2010р. подано в мережу області 278,3 млн.куб.м води, що на 8,2 млн.куб.м (2,9%) меньше, ніж у 2009р. 
Відпущено води всім споживачам 175,6 млн.куб.м, у тому числі населенню 60,6 млн.куб.м, підприємствам, установам, 
організаціям на господарсько-побутові потреби – 14,9 млн.куб.м. Протягом останнього року спостерігалось зменшення 
відпуску води споживачам, витрати електроенергії на водопостачання також зменшились. У 2010р. вони склали 330,9 
млн.кВт∙год, що на 3,9 млн.кВт∙год менше, ніж у 2009р. 

На 1 січня 2011р. кількість абонентів становила 804,7 тис., що на 9,6 тис. менше, ніж у попередньому році. З метою 
контролю за рівнем використання води у 2010р. продовжувалось обладнання квартир водяними лічильниками. Всього 
по області на початок 2011∙р. налічується 513,5 тис. лічильників, тобто 63,8% споживачів користуються лічильниками. 
Найбільша частка квартир, де були встановлені лічильники, зосереджена в містах. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У ЛЮТОМУ 2011 РОКУ 
 

У лютому 2011р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з січнем збільшилася на 0,4% і становила 537,1 тис. осіб. Середній 
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2413 грн. та у 2,6 раза перевищував законодавчо встановлені 
державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (941 грн.). Порівняно з січнем 2011р. розмір заробітної плати зменшився на 0,3%, а з лютим 2010р. збільшився 
на 22,2%. 

У лютому 2011р. порівняно з січнем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося зростання 
розміру номінальної заробітної плати. Темпи приросту показника коливалися від 0,1% у  працівників лісового 
господарства до 11,6% у працівників сфери фінансової діяльності, у промисловості – від 1,6% на підприємствах 
текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра до 44,0% на підприємствах з виробництва 
гумових та пластмасових виробів. 

Разом з цим, значне зменшення рівня заробітної плати спостерігалось у працівників готелів та ресторанів (на 8,5%), 
працівників підприємств з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних (на 6,5%) та підприємств з 
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (6,5%). 

Найвищий рівень оплати праці у лютому 2011р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових 
видів діяльності – зайняті на підприємствах із добування вугілля, де рівень заробітної плати перевищував середній 
показник в економіці області в 1,5 та 1,6 раза відповідно. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, сільського господарства, лісового 
господарства, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, торгівлі, підприємств з оброблення деревини та 
виробництва виробів з деревини, крім меблів, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри, текстильного виробництва; 
виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних складав 39,6%–
64,4% від середнього по області. 

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у лютому 2011р. порівняно з січнем 2011р. становив 98,6%, 
а відносно лютого 2010р. – 112,0%. 

Головне управління статистики у Луганській області 

 
СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ 
 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж лютого збільшилася на 6,3% і на 1 березня 2011р. 
становила 123,0 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 50,8%, на 
підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом) – 42,6%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 7,4% і на 
1 березня 2011р. становила 62,5 млн.грн. 

Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників підприємств промисловості (61,6%), 
будівництва (12,4%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги 
підприємцям (14,0%). 

Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1 
березня 2011р. припадає на підприємства міст Луганськ (15,7%), Красний Луч (13,3%) та Перевальський район 
(13,3%).        

На 1 березня 2011р. вчасно не отримали заробітну плату 25,2 тис. осіб, або 4,7% від загальної кількості штатних 
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2481 
грн., що перевищує на 2,8% середню заробітну плату по області за лютий 2011р. 

Головне управління статистики у Луганській області 
 



ЦІНИ І ТАРИФИ 
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в березні 2011р. склав 101,6%, 
що на 0,2 в.п. більше загальнодержавного рівня (101,4%) і на 0,6 в.п. відповідного показника по Луганській області, 
що склався в березні 2010р. (101,0%).  

Продукти харчування і безалкогольні напої протягом березня п.р. подорожчали на 2,3% (по Україні в цілому – 
на 1,8%). Найбільш зросли ціни на гречану крупу (на 16,0%), пшоно (на 11,4%), пшеничне борошно (на 10,0%). 
Значним (на 7,4%) було зростання цін на овочі, у тому числі капусту (на 26,4%), моркву (на 12,0%), буряк (на 9,5%), 
цибулю (на 7,9%),  картоплю (на 3,6%). На 6,1% стали дорожче яйця, на 5,0% – фрукти, на 4,1% – хліб, на 3,4% – 
макаронні вироби, на 3,2% – м'ясо птиці, на 2,5% – риба і продукти з риби, на 1,9% – маргарин і борошняні 
кондитерські вироби, на 1,4% – кондитерські вироби з цукру, на 1,3% – яловичина,  на 1,0% – безалкогольні напої, на 
0,3% – олія соняшникова. 

Водночас на 3,1% подешевшало молоко, на 2,5% – тверді сири, на 1,8% – сметана, на 1,0% – свинина, на 
0,6% – тваринні жири і цукор, на 0,5 % – м’який сир (творог), на 0,2% – кисломолочна продукція. 

Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням та ремонтом житла, підвищилася на 0,3% за 
рахунок подорожчання мешкання в гуртожитках (на 4,7%), холодної води (на 1,1%), утримання і ремонту житла (на 
0,8%), каналізації (на 0,6%), гарячої води і опалення (на 0,3%).  

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 1,5%. На 3,6% подорожчали путівки в здравниці України, на 1,6% – 
лікарські препарати, на 1,2% – діагностика, на 0,8% – стоматологічні послуги, на 0,7% – консультації фахівців. 

Протягом місяця на 3,3% сталі вище ціни в транспортній галузі, що обумовлено подорожчанням бензину        
(на 8,2%), технічного обслуговування і ремонту автомобілів ( на 4,0%) і проїзду в міжміському залізничному транспорті 
(на 2,2%). 

Приріст цін в сфері освіти склав 0,5% за рахунок подорожчання утримання і виховання дітей в дитячих садах 
(на 2,4%) та навчання на курсах водіїв, іноземних мов і т.д. (на 0,6%). 

Крім того, у березні виросли ціни на послуги ресторанів та готелів  (на 0,7%), алкогольні напої та тютюнові 
вироби (на 0,6%), відпочинок і культуру (на 0,4%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку, поточне утримання 
житла (на 0,3%), одяг і взуття (на 0,2%). 

 
Головне управління статистики у Луганській області 

 

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ 
 
Міграційні процеси є одним з факторів, які посилюють негативні демографічні тенденції в області, зокрема 

зменшення чисельності населення, тоді як в Україні починаючи з 2005р. зафіксовано міграційний приріст населення. У 
2010р. позитивне сальдо міграції країни забезпечили одинадцять регіонів. В решті регіонів України відбулося міграційне 
скорочення, але їх внесок був неоднаковий. Луганщина відноситься до регіонів, де інтенсивність міграційного 
скорочення була високою. 

В останні роки область має від’ємне сальдо міграції. У 2010р. порівняно з 2009р. воно зменшилося на 8,7%, тоді як 
у попередні два роки зменшення міграційного скорочення складало більше ніж по 20% щорічно. 

У складі загального скорочення чисельності населення за 2010р. відмічено найменше значення частки міграційного 
скорочення (11,8%), тоді як у 2002–2003р.р. міграційний відплив складав понад 23% загального скорочення. 

У 2010р. кількість прибулих по Луганській області становила 32535 осіб, вибулих – 34929 осіб, за рахунок чого 
склалося від’ємне сальдо міграції. За рахунок міграції чисельність населення у 2010р. зменшилася на 2394 особи, при 
цьому у міських поселеннях – на 1963 особи, у сільській місцевості – на 431 особу. 

Міграційні потоки за напрямками поділяються на внутрішньорегіональну та зовнішню міграцію. Зовнішня міграція 
складається з міжрегіональної та міждержавної міграції. Більш половини мігрантів, як і у попередні роки, 
переміщувались між населеними пунктами у межах області (2010р. – 56,1%, 2009р. – 55,2%). Міграційні зв’язки з 
іншими регіонами України у 2010р. мали 37,8% мігрантів (2009р. – 37,0%). Найменшу частку, як і у попередні роки, 
склала кількість мігрантів, які мали міграційні зв’язки з іншими країнами (2010р. – 6,1%, 2009р. – 7,8%).  
  Осіб 
 2010р. 2009р. 

число 
прибулих 

число 
вибулих 

приріст, 
скорочення (–) 

число 
прибулих 

число 
вибулих 

приріст, скорочення 
(–) 

       
Всі потоки міграції 32535 34929 –2394 30874 33496 –2622 
у тому числі       

Внутрішньорегіональна міграція 24256 24256 х 22904 22904 х 
Зовнішня міграція 8279 10673 –2394 7970 10592 –2622 
    у тому числі       
    міжрегіональна міграція 6849 9470 –2621 6588 8765 –2177 
    міграція за межі України 1430 1203 227 1382 1827 –445 

 
Міграційне скорочення населення упродовж 2010р. зафіксовано у 20 регіонах області, його вплив на формування 

загального сальдо міграції був визначальним. Міграційне скорочення у розрахунку на 1000 наявного населення було 
найбільшим у Старобільському районі (8,3‰). Поряд із цим у 12 регіонах області спостерігався міграційний приріст 
населення і найбільш інтенсивним він був у Слов’яносербському районі (7,0‰). 

Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону. У 2010р. за рахунок  
внутрішньорегіонального обороту у більшості регіонів України, серед яких і Луганська область, міське населення 
збільшилося за рахунок сільського. Міське населення зменшилося за рахунок відтоку в село у дев’яти регіонах України: 
Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Черкаській областях 
та  Севастопольській міськраді. 

Внутрішні міграційні процеси в області не впливають на зміну загальнообласної чисельності населення, але мають 
суттєве значення для формування чисельності міського та сільського населення в межах окремих адміністративних 



одиниць області, вони продовжують призводити до зростання чисельності міського населення за рахунок сільського. 
Найбільшу частку у міграції у межах області продовжує складати рух населення у напрямку «місто–місто», найменшу – 
«село–село», а також переважає рух населення з сільських населених пунктів до міст, ніж з міст до сільських населених 
пунктів, внаслідок чого у 2010р. чисельність міських жителів збільшилася на 104 особи, а сільських – зменшилася на 
цю ж кількість. 

 
Структура міграційного руху населення в межах області за напрямками 

 

       2010 рік      2009 рік 

64,6%

16,8%

16,4%

2,2%

 

64,1%

16,8%

16,6%

2,5%

 

«місто–місто» «село–село» «місто–село» «село-місто»
 

 
Складовими зовнішньої міграції є міжрегіональна та міждержавна міграції. Саме від результатів зовнішньої міграції  

залежить яким буде сальдо міграції області позитивним чи негативним. Міжрегіональна міграція продовжує складати 
більшу частку у складі зовнішньої міграції. У 2010р., як і у попередні роки, у зовнішній міграції населення кількість 
вибулих перевищує кількість прибулих, внаслідок чого складається від’ємне сальдо міграції. У 2010р. порівняно з 
2009р. збільшення числа прибулих в область призвело до зменшення міграційного скорочення. Разом з цим відбулось і 
збільшення кількості вибулих за межі області.  

Колишні мешканці інших регіонів України серед прибулих становили 82,7%, серед вибулих також більшість (88,7%) 
прямувала в інші регіони України. Сальдо міграції в області продовжує формуватися в основному внаслідок міграційного 
обміну з іншими областями України. 

У зовнішній міграції продовжують переважати еміграційні процеси, тому область несе як кількісні, так і якісні втрати 
населення. Так, із числа виїжджаючих із області майже 80% склали особи у працездатному віці. Молодь у віці 15–28 
років складала більш половини вибулих за межі області. 

За рахунок міграції чисельність чоловіків в області у 2010р. знизилася на 719 осіб, жінок – на 1675 осіб, з них 
74,1% складали жінки у віці 15–49 років. 

Міжрегіональна міграція є складовою зовнішньої міграції і відображає рух населення з одного регіону в інший в 
межах України. У 2010р. від’ємне сальдо міграції у міжрегіональному обороті склалося у більшості регіонів України, 
серед яких у Луганській області зафіксовано найбільше міграційне скорочення.  

В потокообміні населенням з більшістю регіонів України Луганська область понесла втрати населення. Максимальне 
значення міграційного скорочення сформувалося в обміні населенням з м.Києвом (582 особи) та Харківською областю 
(489 осіб). 

Міжрегіональна міграція характеризується значними міграційними зв’язками з сусідніми областями, так обмін з 
Донецькою та Харківською склав відповідно 56% всього міжрегіонального обороту.  

У 2010р. в області обсяг міжрегіональної міграції склався більший, ніж у 2009р. Негативний міграційний баланс у 
цьому потоці за 2010р. в області склав 2621 особу, що більше, ніж у 2009р.  

Міждержавна міграція також входить до складу зовнішньої міграції – це вибуття населення області за межі України 
та прибуття до області з інших країн. У 2010р. у міждержавному обороті у більшості регіонів України склалося позитивне 
сальдо міграції, серед яких і Луганська область. Тоді як протягом останніх років у Луганській області у міждержавному 
обороті відмічалося міграційне скорочення.  

Впродовж 2010р. обсяг міждержавної міграції в області зменшився і становив 2633 особи проти 3209 осіб у 2009р. 
За рахунок зменшення кількості вибулих із області за межі України та збільшення числа прибулих до області з інших 
країн порівняно з 2009р. у міждержавному обороті склався позитивний міграційний баланс 227 осіб. 

У міждержавному обороті серед усіх країн традиційно найбільшим склався обмін населенням із Російською 
Федерацією. За рахунок значного зменшення кількості вибулих із області до Російської Федерації обсяг міграції з Росією 
у 2010р. зменшився у порівнянні з 2009р. на 26,3%. Слід відмітити, якщо у 2009р. у потокообміні з Росією відмічався 
негативний міграційний баланс (665 осіб), то у 2010р. зафіксовано хоча й невеликий, але міграційний приріст (15 осіб). 
Серед прибулих на Луганщину з країн Європи, крім Росії, у 2010р. більшістю були колишні мешканці Білорусі та 
Молдови, з країн Америки – мешканці Сполучених Штатів Америки, з країн Азії – мешканці Грузії, Азербайджану, 
Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Іраку та Ізраїлю, серед вибулих більшість виїхало до  Ізраїлю, Німеччини, Білорусі та 
США. 

Більшу частку серед мігрантів у міждержавному обороті продовжують складати громадяни України. 
Луганщина, як і раніше, належить до регіонів країни, де міграційна активність населення залишається досить 

високою. Вплив міграційного скорочення, як складової загального зменшення чисельності населення, хоча й менший, 
ніж природне скорочення, проте міграційні процеси продовжують мати негативний вплив на зміни вікової структури 
населення, зокрема зменшення частки осіб репродуктивного віку, а відтак безпосередньо і на погіршення показників 
природного руху області у майбутньому. Тільки комплекс загальних заходів щодо поліпшення економічного становища 
регіону, які сприятимуть створенню робочих місць, гідної заробітної плати та створення сприятливих умов для 
повернення в Україну громадян України, вихідців з її території та їх нащадків, інтеграції їх в українське суспільство 
стримають відток населення з нашої області.  

Головне управління статистики у Луганській області 



НАРОДЖУВАНІСТЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ 
 

Народжуваність – найважливіший демографічний показник, який впливає на формування чисельності населення 
регіону, і є виміром відтворення населення. 

Упродовж 2010р. по області було зареєстровано 21,0 тис. народжених,  що на 3,2% менше, ніж за 2009р. Серед 
загальної кількості народжених 10,9 тис. хлопчиків та 10,1 тис. дівчаток. Зменшення кількості народжених у порівнянні 
з 2009р. відбулося більш ніж у половині регіонів області.  

Показник загальної народжуваності у 2010р. порівняно з 2009р. зменшився з 9,3 народжених на 1000 населення 
(‰) до 9,1‰ і залишається значно нижчим, ніж в цілому по Україні – 10,8‰. Тільки в Сумській області рівень 
народжуваності був меншим, ніж на Луганщині – 8,9‰. На території області найвищий рівень народжуваності склався в 
Свердловському районі – 11,5‰, найнижчий у Брянківській міськраді – 7,2‰. 

Більшість дітей, які народилися в області – це первістки, у 2010р. їх питома вага склала 55,8%, частка других за 
черговістю народження дітей – 34,7%, третіх і подальших – 9,5%. Протягом 2010р. 159 пологів  закінчилися 
народженням двійнят. 

Найбільша кількість немовлят (33,3%) народжувалась у матерів віком 20–24 роки. Середній вік матері при 
народжені дитини складав 26 років, а при народжені першої дитини – 24 роки. Із загальної кількості первістків 39,7% 
склали діти, народжені матерями у віці від 25 до 45 років, у період вже свідомого материнства. 

Більш ніж чверть дітей народилися у жінок, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі,  їх питома вага у 
загальній кількості народжених збільшилася за рік на 0,8 в.п. і склала 26,8%.  

У віці до 1 року у 2010р. на Луганщині померло 199 дітей, з них 114 хлопчиків та 85 дівчаток. Коефіцієнт дитячої 
смертності складав 9,4 померлих на 1000 народжених проти 11,6 у 2009р. По Україні цей показник становив 9,1‰, 
найвищим він склався у Донецькій області – 12,0‰. Серед регіонів області найвищий рівень дитячої смертності 
відмічався в Білокуракинському районі – 24,3‰, найнижчий в Брянківській міськраді – 2,5‰.  

За умов низького рівня народжуваності особливо актуальним є збереження життя новонароджених. Сім’я і діти 
повинні бути приоритетними об’єктами державної соціально-демографічної політики та уваги всього суспільства.  
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МЕРЕЖА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Однією з найважливіших потреб людини з активною громадською позицією є її бажання реалізувати себе як 
особистість. Саме робота у громадських організаціях сприяє реалізації цього прагнення. 

Кількість легалізованих об’єднань громадян Луганщини, зареєстрованих органами виконавчої влади та підрозділами 
Міністерства юстиції України з часу введення в дію Закону України “Про об’єднання громадян”, щорічно збільшується. 

Так, у 2010р. в області діяло 13360 легалізованих об’єднань громадян, що на 605 об’єднань, або на 4,5% більше, 
ніж у 2009р. У порівнянні з 2000р. їх кількість зросла у 8,1 раза. 

У числі легалізованих об’єднань громадян 10246 місцевих осередків політичних партій, 1931 самостійна та 1183 
місцевих осередка громадських організацій.  

 
Структура легалізованих об’єднань громадян 

   

Самостійні громадські 
організації

14,5%

Місцеві осередки 
громадських організацій

8,8%

Місцеві осередки 
політичних партій

76,7%

 
Кількість осередків політичних партій збільшилася у порівнянні з 2009р. на 6,3%, кількість громадських організацій 

залишилась на тому ж рівні. 
Найбільша кількість об’єднань громадян створена в обласному центрі (22,2%), у містах Краснодоні (5,2%), 

Красному Лучі (4,2%), Антрациті (4,1%), Свердловську (3,4%), Стаханові (3,3%), Сєвєродонецьку (3,1%), 
Кремінському (3,5%), Лутугинському (3,2%), Старобільському (3,2%), Перевальському (3,1%), Сватівському (3,1%) 
районах. 

Громадські організації Луганщини є надзвичайно різними за формами діяльності, тематикою роботи та віковим 
складом учасників. Вони згуртовують людей від найповажнішого віку до дитячого за спільними інтересами. За видами 
діяльності традиційно найбільшу питому вагу займають оздоровчі та фізкультурно-спортивні (15,4%), об’єднання 
ветеранів і інвалідів (9,3%), молодіжні (8,8%), професійної спрямованості (7,5%), освітні, культурно-виховні об’єднання 
(5,4%). 

Треба зазначити, що наявність громадських об’єднань і безпосередня участь в їх роботі попри всі інші аспекти, має 
важливе значення для людини. Бо лише у людському спілкуванні людина шляхом самовизнання може реалізувати свої 
прагнення, або шляхом об’єднання зусиль і коштів вирішити свої проблеми і здійснити задумане. 
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