ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2010 РОКУ
За січень–лютий 2010р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів,
послуг) на 10126,0 млн.грн. У структурі реалізації 68,0% складає продукція переробної промисловості, з якої найбільша
частка припадає на продукцію підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (30,6%),
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
(17,9%),
хімічної і нафтохімічної
промисловості (7,0%).
Частка підприємств добувної промисловості склала 13,2%, а з виробництва та розподілення електроенергії, газу
та води в загальному обсязі реалізованої продукції – 18,8%.
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності1 за січень–лютий 2010 року

Промисловість
Добувна і переробна промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
з неї
Виробництво харчових продуктів, напої та
тютюнових виробів
Легка промисловість
Оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини, крім меблів
Целюлозно-паперове виробництво та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів
Машинобудування
Виробництво та розподілення електроенергії, газу
та води

Обсяг реалізованої
Довідково: структура обсягу
промислової продукції (товарів, послуг) у
реалізованої промислової
відпускних цінах підприємств
продукції, без врахування
(без ПДВ та акцизу)
вартості електроенергії,
за січень–лютий 2010 року
газу та води, придбаних
у % до всієї реалізованої
для перепродажу, %
тис.грн.
продукції
10125995,1
100,0
100,0
8225259,9
81,2
88,4
1335558,0
13,2
14,3
6889701,9
68,0
74,1
326153,1
19093,7

3,2
0,2

3,5
0,2

3439,5

0,0

0,0

121230,1

1,2

1,3

3097557,7
711809,5

30,6
7,0

33,3
7,7

90725,2

0,9

1,0

1813909,3
675361,0

17,9
6,7

19,5
7,3

1900735,2

18,8

11,6

1

Дані розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами
реалізованої промислової продукції малі підприємства. Інформація сформована за функціональним принципом (по
однорідних продуктах),без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ОБЛАСТІ У 2009 РОЦІ
Забезпечення міст та населених пунктів водою значною мірою характеризує соціально-економічні умови життя
населення.
Станом на 1 січня 2010р. відпуск води населенню та комунально-побутовим організаціям здійснювався через 421
водопровід. В області налічується 1285 свердловин, з яких відбувався підйом води та подання її у водопровідну мережу.
Найбільша кількість свердловин зосереджена у містах Луганськ (270), Первомайськ (100), 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:
2008
Кількість водопроводів, одиниць
Кількість свердловин, одиниць
Одиночна протяжність водоводів, км
у тому числі ветхих та аварійних
Одиночна протяжність вуличних водопровідних мереж, км
у тому числі ветхих та аварійних
Установлена виробнича потужність водопроводів,
тис.куб.м води за добу
Відпущено води усім споживачам, млн.куб.м
у тому числі населенню та на господарсько-побутові потреби

2009

2009 у % до 2008

438
1344
3612,5
1675,7
7554,7
4721,2

421
1285
3648,9
1871,0
7440,2
4862,5

96,1
95,6
101,0
111,7
98,5
103,0

1832,7
245,0
67.7

1860,0
181,7
63,0

101,5
74,2
93.1

Одиночна протяжність водоводів, через які здійснювалося доведення води до перших вуличних розподільних
мереж, на кінець 2009р. становила 3,6 тис.км, з них 51,3% становлять ветхі та аварійні. Порівняно з 2008р. питома
вага ветхих та аварійних водоводів збільшилась на 4,9 в.п.

Протяжність вуличних водопровідних мереж, які прокладено вздовж вулиць, проїздів і провулків, становила 7,4 тис.
км, більше половини з них (65,4%) – ветхі та аварійні, що також більше, ніж у 2008р. на 2,9 в.п.Основною причиною
зростання кількості ветхих та аварійних водоводів та вулично-водопровідних мереж стало несвоєчасне проведення їх
ремонту, нестача коштів для цього, зростання терміну експлуатації водопроводів та внутрішньоквартальних мереж.
Протягом 2009р. подано в мережу області 286,5 млн.куб.м води, що на 102,0 млн.куб.м (26,3%) менше, ніж у
2008р. Відпущено води всім споживачам 181,7 млн.куб.м, у тому числі населенню 63,0 млн.куб.м, підприємствам,
установам, організаціям на господарсько-побутові потреби – 14,7 млн.куб.м. Протягом останнього року спостерігалось
зменшення відпуску води споживачам, витрати електроенергії на водопостачання також зменшились. У 2009р. вони
склали 334,8 млн.кВт∙год, що на 73,0 млн.кВт∙год менше, ніж у 2008р.
На 1 січня 2010р. кількість абонентів становила 814,4 тис., що на 9,3 тис. менше, ніж у попередньому році. З метою
контролю за рівнем використання води у 2009р. продовжувалось обладнання квартир водяними лічильниками. Всього
по області на початок 2010р. налічується 495,6 тис. лічильників, тобто 60,9% споживачів користуються лічильниками.
Найбільша частка квартир, де були встановлені лічильники, зосереджена в містах.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2009 РОЦІ
Одним з основних показників розвитку економіки будь–якого регіону є забезпеченість паливно–енергетичними
ресурсами (ПЕР), рівень енергозбереження та раціонального використання палива та енергії.
У 2009р. в Луганській області фактичні питомі витрати палива, теплоенергії
та електроенергії порівняно з
попереднім роком зменшились на 2,6%, 5,8% і 0,6% відповідно.
Підприємствами і організаціями
протягом 2009р. на
виробничо-експлуатаційні потреби було використано 12,8
СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ПЕР
млн. т умовного палива та енергії, що на 19,0% менше, ніж
у 2008р. Структура використання паливно-енергетичних
ресурсів на вказані цілі майже не змінилась.
ЕлектроОсновні витрати котельно–пічного палива, теплоенергії
енергія
та електроенергії припадали на промисловість – відповідно
20.4%
97,1%, 88,9% і 91,0% загального обсягу їх витрат; на
діяльність транспорту та зв’язку – відповідно 1,1%, 1,8% і
1,4%; будівництво – 0,1%, 0,3% і 1,5%; сільське
господарство, мисливство та лісове господарство – 0,2%,
0,2% і 0,8%.
ТеплоЯк і в минулі роки, основними споживачами котельно–
енергія
пічного палива були промислові підприємства таких видів
10.3%
Паливо
економічної
діяльності,
як
переробна
промисловість
69.3%
(66,8%), з неї – металургійне виробництво (56,6%),
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
(30,7%); теплоенергії – переробна промисловість (80,9%), з
неї – виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
(44,4%) та хімічне виробництво (28,8%); електроенергії –
переробна промисловість (66,4%), з неї металургійне
виробництво (55,3%).
Одним з напрямів ефективного використання енергоресурсів є залучення до господарського обігу вторинних
горючих і теплових ресурсів. Так, у 2009р. в економіку області було залучено 853,3 тис. т вторинних енергетичних
ресурсів в перерахунку на умовне паливо. Це склало 80,0% від загального їх утворення (проти 81,5% у 2008р.). Серед
вторинних енергетичних ресурсів 608,3 тис. т умовного палива становили горючі, 245,0 тис. т умовного палива –
теплові вторинні ресурси. Коефіцієнт використання вторинних горючих ресурсів проти 2008р. зменшився і становив
77,6% (у 2008р.– 78,8%). Втрати горючих вторинних ресурсів зменшились на 8,2% проти попереднього року і
становили 175,8 тис. т умовного палива.
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживацькому ринку Луганської області у березні 2010р. склав 101,0%,
що на 0,1 в.п. більше загальнодержавного рівня (100,9%) та на 0,4 в.п. менше відповідного показника, що склався о
Луганській області у березні 2009р. (101,4%).
Продукти харчування і безалкогольні напої в березні п.р. подорожчали на 1,2% (по Україні в цілому – на 1,3%).
Найбільш подорожчали гречані крупи (на 11,1%), фрукти (на 7,4%), яйця (на 7,3%). На 4,7% стало дорожче
консервоване молоко, на 4,5% – пшоно, на 3,4% – сметана, на 3,1% – кисломолочна продукція, на 3,0% – тверді сири,
на 2,4% – перлові та ячні крупи, кондитерські вироби з цукру, на 2,2% – молоко, на 2,0% – овочі, на 1,8% –
яловичина, на 1,3% – маргарин, на 1,2%–олія, на – 1,1% вершкове масло. Разом з тим на 8,1% подешевшав цукор, на
0,7% – м’який сир (творог) і сало, на 0,5% – свинина, на 0,3% – м'ясо птиці.
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням і ремонтом житла підвищилася на 0,3% за рахунок
подорожчання мешкання в гуртожитках (на 1,0%) і гарячої води, опалювання (на 0,7%).
Протягом місяця на 1,2% стали вище ціну на транспорті, що обумовлене подорожчанням транспортних послуг (на
1,6%) і бензину (на 1,3%).
Крім того, за минулий місяць зросли ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби (на 3,7%), послуги ресторанів і
готелів (на 1,7%), у сфері охорони здоров'я (на 0,8%), одяг і взуття (на 0,4%), у сфері освіти (на 0,2%), предмети
домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла (на 0,1%).
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2010 РОКУ
У лютому 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з січнем зменшилася на 0,1% і становила 548,4 тис. осіб. Середній
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 1975 грн. та у 2,7 раза перевищував законодавчо встановлені
державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної
особи (744 грн.). Порівняно з січнем 2010р. розмір заробітної плати збільшився на 0,6%, а з лютим 2009р. – на 17,0%.
У лютому п.р. порівняно з січнем на підприємствах майже всіх видів економічної діяльності відбулося
збільшення рівня номінальної заробітної плати. Найбільш суттєве збільшення показника зафіксовано у лісовому
господарстві (на 10,6%), а в промисловості – на підприємствах з виробництва транспортних засобів та устатковання (на
19,0%), виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання (на 16,9%). Водночас темпи зменшення
заробітної плати спостерігались у межах від 1,1% у сфері торгівлі до 7,0% на підприємствах пошти та зв’язку, а серед
промислових видів діяльності – від 1,3% на підприємствах з добування вугілля до 46,3% на підприємствах з
виробництва гумових та пластмасових виробів.
Найвищий рівень оплати праці у лютому 2010р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових
видів діяльності – зайняті на підприємствах з добування вугілля, де рівень заробітної плати перевищував середній
показник в економіці області в 1,4 раза та 1,6 раза відповідно.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників охорони здоров’я та надання соціальної допомоги,
лісового та сільського господарства, торгівлі, готелів та ресторанів, підприємств з текстильного виробництва;
виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, по обробленню деревини та виробництву виробів з деревини, з
виробництва шкіри, виробів зі шкіри був на 32-70% нижчим від середнього по області.
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у лютому 2010р. порівняно з січнем становив 98,8%, а
відносно лютого 2009р. – 106,0%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж лютого зменшилася на 4,5% і на 1 березня 2010р.
становила 152,2 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 70,6%, на
підприємства-банкрути
(суб’єкти
господарювання,
щодо
яких
реалізовуються
процедури
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) – 28,9%, решта – на економічно неактивні підприємства.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 6,7% і на
1 березня 2010р. становила 107,5 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (70,1%), будівництва
(11,0%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям
(9,0%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1
березня 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (30,3%) та Лисичанська (10,9%).
На 1 березня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 40,0 тис. осіб, або 7,4% від загальної кількості штатних
працівників економічно активних підприємств. Серед них 73,4% працівників були зайняті на промислових
підприємствах. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2691 грн., що перевищує на 36,2%
середню заробітну плату по області за лютий 2010р.
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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
Структура легалізованих об’єднань громадян
та підрозділами Міністерства юстиції України з часу
Місцеві
введення в дію Закону України “Про об’єднання
громадян”, щорічно збільшується.
осередки
Так, у 2009р. в області діяло 12755 легалізованих
громадоб’єднання громадян, що на 832 об’єднання, або на 7,0%
ських
більше, ніж у 2008р. У порівнянні з 2000р. їх кількість
організацій
зросла у 7,7 раза.
8,8%
У числі легалізованих об’єднань громадян 9640
місцевих осередків політичних партій, 1989 самостійних
Самостійні
Місцеві
громадських організацій та 1126 місцевих осередків
громадські
громадських організацій.
осередки
організації
Кількість осередків політичних партій збільшилася у
політичних
15,6%
порівнянні з 2008р. на 7,2%, кількість громадських
партій
організацій – на 6,4%,.
75,6%
Найбільша кількість об’єднань громадян створена в
обласному центрі (21,8%), у містах Краснодоні (5,3%),
Антрациті (4,1%), Красному Лучі (4,0%), Стаханові
(3,5%), Свердловську (3,4%), Сєвєродонецьку (3,3%),
Кремінському (3,5%), Старобільському (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 (14,3%), об’єднання
ветеранів і інвалідів (8,6%), молодіжні (8,5%), професійної спрямованості (7,2%), освітні, культурно-виховні об’єднання
(5,0%).
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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НАРОДЖУВАНІСТЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2009р.
Народжуваність – найважливіший демографічний показник, який впливає на формування чисельності населення
регіону, і є виміром відтворення населення.
Упродовж 2009р. по області було зареєстровано 21,7 тис. народжених (11,2 тис. хлопчиків та 10,5 тис. дівчаток),
що на 2,6% менше, ніж за 2008р. Зменшення кількості народжених у порівнянні з 2008р. відбулося більш ніж у
половині регіонів області.
Показник загальної народжуваності у 2009р. порівняно з 2008р. зменшився з 9,5 народжених на 1000 населення
(‰) до 9,3‰ і залишається значно нижчим, ніж в цілому по Україні – 11,1‰. Тільки в Сумській області рівень
народжуваності був меншим, ніж на Луганщині – 9,1‰.
На території області найбільший рівень народжуваності склався у Свердловській міськраді – 10,9‰, найменший у
Кіровській міськраді – 7,5‰.
Народжуваність у сільській місцевості нижча, ніж у міських поселеннях, відповідно 8,9 проти 9,4‰.
Більшість дітей, які народилися в області – це первістки, у 2009р. їх питома вага склала 58,0%, частка других за
черговістю народження дітей – 33,4%, третіх і подальших – 8,6%. У порівнянні з 2008р. зменшилася кількість дітей, які
за порядком народження у матерів десяті і більше. Протягом 2009р. 182 пологів закінчилися народженням двійнят, а в
трьох сім’ях народилися трійні.
Найбільша кількість немовлят (35,0%) народжується у матерів вікової групи 20–24 роки. Середній вік матері при
народжені дитини склав 26 років, а при народжені першої дитини – 24 роки. Із загальної кількості первістків 36,5%
складають 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 в
загальній кількості народжених збільшилася за рік на 0,4 в.п. і склала 26,0%.
У віці до 1 року у 2009р. на Луганщині померло 252 дитини, з них 159 хлопчиків та 93 дівчинки. Коефіцієнт
смертності склав 11,6 померлих на 1000 народжених проти 13,9 у 2008р.
За умов низького рівня народжуваності особливо актуальним є збереження життя новонароджених. Сім’я і діти
повинні стати приоритетними об’єктами державної соціально-демографічної політики та уваги всього суспільства.
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ШЛЮБИ ТА РОЗЛУЧЕННЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2009р.
У Луганській області у 2009р. було зареєстровано 15,1 тис. шлюбів. У порівнянні з 2008р. кількість зареєстрованих
шлюбів зменшилась на 3,6%, зменшилась і інтенсивність шлюбів (від 6,7 до 6,5 шлюбів на 1000 населення або проміле
- ‰). У міських поселеннях було утворено 13,5 тис. сімей, у сільській місцевості 1,6 тис. Серед регіонів області
найчастіше брали шлюб у Ровеньківській міськраді (7,7‰), Свердловській міськраді та Старобільському районі (7,6‰).
Найнижчий показник шлюбності зафіксовано у Новоайдарському районі (3,8‰).
Середній вік жінок, які вступили до шлюбу в 2009р., дорівнював 29 років, чоловіків – 32 роки. Найбільша кількість
наречених одружується у віці 20–24 роки. У 2009р. у цьому віці вступили до шлюбу 5,8 тис. жінок та 4,5 тис. чоловіків,
що складає відповідно 38,4% та 29,8% від загальної кількості одружених. Віковий склад наречених у 2009р. наведено у
діаграмі.
Структура наречених за віковими групами у 2009р.
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Жінки
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Ніколи не перебували у шлюбі та одружилися вперше 69,1% чоловіків та 69,5% жінок (від загальної кількості
одружених відповідної статі). Серед чоловіків, які вступили до шлюбу 28,0% – розлучені і 2,9% – вдівці, серед жінок
відповідно 26,1% і 4,4%.
Слід відмітити позитивний факт зменшення розлучуваності у 2009р. За минулий рік у Луганській області розірвали
шлюб 7,7 тис. сімей, що на 20,3% менше, ніж у 2008р., інтенсивність розлучень теж зменшилась і склала відповідно
3,3‰ проти 4,1‰ у 2008р.
Самий низький коефіцієнт розлучуваності зареєстрований у Антрацитівському, Краснодонському та Троїцькому
районах (2,2‰). Вища за обласну інтенсивність розлучень спостерігалася у м.Рубіжне, Краснодонській,
Сєвєродонецькій міськрадах, Перевальському районі, м.Алчевськ, Свердловській міськраді, Старобільському районі,
Первомайській, Стахановській міськрадах (3,5–4,0‰).
Середня тривалість розірваних шлюбів як у чоловіків так і у жінок складає 11 років. Найбільша кількість і чоловіків і
жінок розлучувалися у віці 25–29 років.
Із загальної кількості розлучених перший шлюб розірвали 40,9% чоловіків і 61,8% жінок, другий – 12,1% чоловіків
і 14,4% жінок. Більш треті шлюбів, що розпалися, проіснували менше п’яти років, з них 229 сімей проіснували менше
року. У 4,1 сім’ях, що розпалися (53,9% від всіх розлучень), були неповнолітні діти. Одну дитину при розлученні мала
3591 сім’я або 46,9% від загальної кількості розлучених, дві дитини – 502 сім’ї (6,6%), три дитини і більше – 31 сім’я
(0,4%).
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