
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2009 РІК 
 

За попередніми даними Держкомстату України номінальні доходи населення Луганської області за 2009р. склали 
42918 млн.грн., що на 7,7% більше, ніж за 2008р. (за 2008р. номінальні доходи населення області зросли на 37,6%). За 
обсягом доходів населення на долю Луганської області припадало 4,8% номінального обсягу доходів населення 
України. 

Наявний доход населення збільшився на 6,1% і досяг 33359 млн.грн. Реальний наявний доход, визначений з 
урахуванням цінового фактору, зменшився на 8,7% (у 2008р. – зріс на 10,2%). 

Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу становив 1197,4 грн., що на 7,1% більше 
відповідного показника рік тому і в 1,9 раза – загального показника прожиткового мінімуму, який був визначений в 
Україні у 2009р. в середньому на одну особу в місяць (626 грн.). 

Продовжує залишатися суттєвою диференціація між регіонами України за показником середньомісячного 
наявного доходу у розрахунку на одну особу. Цей показник перевищує середній рівень по Україні (1217,2 грн.) у 
м.Києві (в 1,9 раза), Донецькій (на 19,0%), Дніпропетровській (на 14,0%), Запорізькій (на 10,7%), Київській (на 3,3%), 
Харківській (на 2,0%), Полтавській (на 1,0%) областях. Найнижче значення цього показника зафіксовано у 
Закарпатській та Чернівецькій областях, де він становив відповідно 68,7% та 70,3% від середнього рівня по Україні. За 
розміром середньомісячного наявного доходу у розрахунку на одну особу Луганська область посіла 8 місце серед 27 
регіонів України. 

За 2009р. витрати населення Луганської області склали 31117 млн.грн. (на 4,2% більше, ніж торік), заощадження – 
11801 млн.грн. (на 17,9% більше). 

Склад доходів та витрат населення Луганської області за 2009р. характеризується наступними даними: 
 

 Млн.грн. У % до підсумку 
   
Доходи 42918 100,0 
заробітна плата 17713 41,3 
прибуток та змішаний доход 4653 10,8 
доходи від власності (одержані) 1028 2,4 
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 19524 45,5 
у тому числі   
соціальні допомоги   12689 29,6 

Витрати та заощадження 42918 100,0 
придбання товарів та послуг 27559 64,2 
доходи від власності (сплачені) 729 1,7 
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 2829 6,6 
у тому числі   
поточні податки на доходи, майно тощо   2080 4,8 

нагромадження нефінансових активів 167 0,4 
приріст фінансових активів 11634 27,1 
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ЦІНИ І ТАРИФИ 
 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в квітні 2010р. склав 99,6%, що 

на 0,1 в.п. нижче загальнодержавного рівня (99,7%) та на 1,5 в.п. менше відповідного показника, що склався в 
Луганській області в квітні 2009р. (101,1%). 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в квітні п.р. знизились на 1,1% (по Україні в цілому – на 
0,6%). Найбільш подешевшали яйця (на 10,5%), цукор (на 7,0%), молоко (на 5,7%). На 4,6% стали дешевше овочі, на 
3,6% – фрукти, на 2,1 – кондитерські вироби з цукру, на 1,7% – їстівні тваринні жири,          на 1,4% – кисломолочна 
продукція, на 1,3% – рис, на 1,0% – масло вершкове, яловичина, на 0,8% – олія,        на 0,7% – сир і м’який сир 
(творог). Водночас на 3,2% подорожчало м’ясо птиці, на 2,0% – маргарин, на 0,8% – свинина, на 0,7% –хліб, 
безалкогольні напої, на 0,6% – кондитерські вироби з борошна, на 0,4% – макаронні вироби. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби, зросли в ціні на 1,0%. 
Вартість комунальних послуг у квітні п.р. не змінилась. 
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1,0%, що пов’язане із подорожчанням послуг лікарень (на 2,3%), 

фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,3%). 
Протягом місяця на 0,7% стали вище ціни на транспорті, що обумовлене подорожчанням бензину (на 1,9%) і 

транспортних послуг (на 0,4%). 
На 0,4–0,1% зросли ціни на одяг і взуття, обслуговування в ресторанах та готелях, освіту. 
Разом з тим, за минулий місяць на 0,5–0,3%, подешевшали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 

поточне утримання житла, відпочинок і культура, зв’язок. 
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ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБЛАСТІ 
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2010 РОКУ 

 
За січень–березень 2010р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, 

послуг) на 17215,7 млн.грн. У структурі реалізації 69,9% складає продукція переробної промисловості, з якої 
найбільша частка припадає на продукцію підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення та  
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів,  хімічної і нафтохімічної промисловості.  

Частка підприємств добувної промисловості склала 13,9%, а з виробництва та розподілення електроенергії, 
газу та води в загальному обсязі реалізованої продукції – 16,2%.  

 
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової  діяльності1 за січень–березень 2010 року 

 
 Обсяг реалізованої  

промислової продукції (товарів, послуг) 
у відпускних цінах підприємств 

 (без ПДВ та акцизу) 
 за  січень–березень 2010 року 

Довідково: структура 
обсягу реалізованої 

промислової продукції, 
без врахування вартості 
електроенергії, газу та 
води, придбаних для 
перепродажу, % тис.грн. у % до всієї 

реалізованої продукції  
Промисловість 17215721,1 100,0 100,0 
 Добувна і переробна промисловість 14421220,9 83,8 90,3 
Добувна промисловість 2391903,0 13,9 15,0 
Переробна промисловість 12029317,9 69,9 75,3 
з неї    
Виробництво харчових продуктів, напої та 
тютюнових виробів  513585,0 3,0 3,2 
Легка промисловість 29445,7 0,2 0,2 
Оброблення деревини та виробництво  
виробів з деревини, крім меблів 5628,0 0,0 0,0 
Целюлозно-паперове виробництво та  
поліграфічна діяльність 207401,1 1,2 1,3 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення ...2 ... 2 ... 2 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 1155613,2 6,7 7,2 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 142932,7 0,8 0,9 
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 3451222,3 20,0 21,6 
Машинобудування 1111564,3 6,5 7,0 

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 2794500,2 16,2 9,7 
  

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.  
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 
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ВИТРАТИ І ЗАЛИШКИ МАТЕРІАЛІВ  ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2009 РОЦІ 

 
Значні обсяги матеріальних ресурсів витрачаються підприємствами області у всіх сферах своєї діяльності. До 

втрат відносяться: фактичне використання матеріалів на основні, другорядні та допоміжні види господарської 
діяльності та комплектування продукції, на будівельні роботи, виготовлення будівельних конструкцій і деталей, усі 
види ремонту, а також інші фактичні витрати на потреби підприємства.  

Так, за 2009 рік витрачено всього 401,5 тис.т прокату готового чорних металів, цементу – 44,1 тис.т, труб великого 
і малого діаметрів; профілів пустотілих з металів чорних – 19,1 тис.т, соди каустичної – 11,7 тис.т, плит 
деревоволокнистих – 8,0 тис.м2, алюмінію  необробленого нелегованого первинного – 2,9 тис.т, прокату  алюмінієвого 
– 1,5 тис.т. 

У порівнянні з 2008 роком зменшилися обсяги витрат майже всіх матеріалів, а саме: плит деревоволокнистих – на 
58,8%, алюмінію необробленого нелегованого вторинного – на 41,0%, цементу – на 33,9%, труб великого і малого 
діаметрів – на 29,3%.  

Левова частка витрат прокату готового чорних металів припадає на підприємства металургійного виробництва, їх 
витрати складають майже 70,0% від усіх потреб області, з них 72,3% витрачають підприємства м. Луганська.   

Для стабільної та ритмічної роботи підприємств необхідна забезпеченість матеріальної бази усіма видами 
матеріалів. Незважаючи на складні економічні умови підприємства намагаються мати певні запаси матеріалів для 
використання їх у своїй подальшій роботі. На 1 січня 2010 року у наявності на складах були значні залишки прокату 
готового  чорних  металів  – 29,1 тис.т,  труб великого  і  малого діаметрів; профілів пустотілих  з  металів чорних – 6,2 
тис.т, прокату алюмінієвого та мідного – 102,0 та 76,4 т відповідно. 
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ОБСЯГИ ВИКИДІВ У ДОВКІЛЛЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ У 2009 РОЦІ 
 

Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів є однією з 
найбільш актуальних проблем сучасності. Екологічні проблеми все більш привертають до себе увагу. Екологічна 
обстановка в області залишається досить складною. Надходження шкідливих речовин у довкілля залежить від обсягів 
виробництва підприємств найбільш екологонебезпечних галузей промисловості, стану житлово-комунального 
господарства у містах області та інших факторів. 

Також вагомий вплив має проведення природоохоронних заходів, оновлення зношеного обладнання, заміна 
застарілих технологій більш сучасними. 

Важливе значення для життя людини має повітряний басейн. У 2009р. шкідливі викиди у повітряний басейн 
області здійснювали 628 підприємств. Від них в атмосферу надійшло 506,6 тис.т шкідливих речовин, що на 59,7 тис.т 
(на 10,5%) менше, ніж у 2008р.  

У середньому одним підприємством протягом 2009р. було викинуто 807 т забруднюючих речовин. У деяких 
містах цей показник ще вищій: у містах Алчевську (3911 т), Луганську (1243 т), Лисичанську (885 т), Стаханові (637 
т), Краснодоні (461 т) та  Краснодонському районі (4953 т). 

У обсязі викидів забруднюючих речовин значна частка припадає на метан (156,2 тис.т), сірки діоксид (131,3 тис.т), 
оксид вуглецю (125,1 тис.т) та тверді частинки (51,6 тис.т).  

 
Склад  викидів  шкідливих  речовин  в ід  стаціонарних  джерел  у  2009р .  

(відсотків) 
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Протягом 2009р. обсяг викидів важких металів становив 1,1 тис.т (0,2% від загального обсягу викидів). Серед 
викидів металів переважали залізо та його сполуки (84,1% від загального обсягу викидів металів), манган та його 
сполуки (6,8%) і цинк та його сполуки (2,5%).  

У розрахунку на 1 км2 території області обсяги викидів від підприємств склали 19,0 т. Найбільша щільність 
викидів шкідливих речовин в атмосферу склалася протягом року у м.Алчевську (у 105,1 раза більше, ніж у середньому 
по області), найменша – у Сватівському районі  (у 570,8 раза менше середньообласного показника).  

Обсяги викидів на одну особу залишаються високими, у 2009р. цей показник склав 218,2 кг (у 2008р. – 241,7 кг). У 
деяких регіонах обсяги викидів у розрахунку на одну особу значно перевищують середньообласні. Так, найбільшим 
цей показник був у Краснодонському районі та м.Алчевську (відповідно     у 16,4 раза та 3,9 раза більше, ніж у 
середньому по області). Це пов’язано, передусім, з розміщенням у цих регіонах підприємств таких 
екологонебезпечних видів економічної діяльності, як добувна промисловість, де загальний обсяг викидів склав 196,7 
тис.т (38,8% від загального обсягу викидів), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 149,9 тис.т 
(29,6%), переробна промисловість –  143,6 тис.т (28,4%).  

Як в цілому по області, так і в 25 регіонах сталося зменшення викидів, у т.ч. у містах: Краснодон – на 85,8%, 
Красний Луч – на 72,3%, Сєвєродонецьк – на 38,0%, Ровеньки – на 33,5%, Стаханов – на 30,7%, Свердловськ – на 
22,5%, Кіровськ – на 20,0%, Луганськ – на 14,5%, Станично-Луганському – на 26,4%, Попаснянському – на 26,2%, 
Новопсковському – на 23,5%, Марківському – на 22,6%, Кремінському – на 22,3%,  Старобільському – на 21,1% 
районах.  

У 2009р. більше половини (70,5%) забруднюючих речовин надійшло в повітряний басейн від підприємств міст 
Луганськ (150,4 тис.т), Алчевськ (97,8 тис.т) та Краснодонського району (109,0 тис.т). Хоча в цих містах знаходиться 
лише третина підприємств, які здійснюють викиди в атмосферу, їх вплив на стан довкілля області був визначальним. 

 У 2009р. підприємствами області було виконано 5 повітроохоронних заходів з 21 передбачених, завершення яких 
планувалось у звітному році, а саме: 1 – це заходи з удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід на 
інші види палива, сировини та інше), 1 – з будівництва і введення в дію нових газоочисних установок і споруд, 2 – з 
підвищення ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт), 1 – з 
ліквідації джерел забруднення. На виконання цих заходів було використано 47,5 млн. грн. Внаслідок впровадження 
цих заходів було досягнуто зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря на 180 т, (передбачалося 
знизити обсяги цих викидів на 182 т). У середньому на виконання одного заходу було витрачено 9,5 млн.грн. 
Зниження викидів у довкілля на 1 т коштувало підприємствам в середньому 263,6 тис.грн.  
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ЗАРОБІТНА  ПЛАТА  В  ЛУГАНСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  У  БЕРЕЗНІ  2010  РОКУ 
 

У березні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з лютим збільшилася на 0,4% і становила 550,8 тис. осіб. Середній 
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2114 грн. та у 2,8 раза перевищував законодавчо встановлені 
державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (744 грн.). Порівняно з лютим 2010р. розмір заробітної плати збільшився на 7,0%, а з березнем 2009р. – на 
19,6%. 

У березні п.р. порівняно з лютим на підприємствах майже всіх видів економічної діяльності відбулося 
збільшення рівня номінальної заробітної плати. Найбільш суттєве збільшення показника зафіксовано у сфері 
досліджень і розробок (на 10,9%), а в промисловості – на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових 
виробів (на 116,1%), оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 27,2%). Водночас 
зменшення заробітної плати спостерігалось на підприємствах транспорту на 1,4%, а серед промислових видів 
діяльності – на підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 8,1%. 

Найвищий рівень оплати праці у березні 2010р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових 
видів діяльності – зайняті на підприємствах з добування вугілля та виробництва гумових та пластмасових виробів, де 
рівень заробітної плати перевищував середній показник в економіці області в 1,4 – 1,7 раза. 

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 33-74% нижчим від середнього по області. 

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у березні 2010р. порівняно з лютим становив 105,8%, а 
відносно березня 2009р. – 108,8%. 
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СТАН  ВИПЛАТИ  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  
У  ЛУГАНСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  НА  1  КВІТНЯ  2010  РОКУ 

 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж березня збільшилася на 13,5% і на 1 квітня 2010р. 

становила 172,7 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 74,1%, на 
підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) – 25,5%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 19,1% 
і на 1 квітня 2010р. становила 128,0 млн.грн. 

Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (71,2%), будівництва 
(12,6%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям 
(6,7%). 

Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1 
квітня 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (29,5%), Свердловська (14,2%) та Лисичанська (11,5%). 

На 1 квітня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 58,1 тис. осіб, або 10,7% від загальної кількості штатних 
працівників економічно активних підприємств. Серед них 75,5% працівників були зайняті на промислових 
підприємствах. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2205 грн., що перевищує на 4,3% 
середню заробітну плату по області за березень 2010р. 
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