ДО ДНЯ МАШИНОБУДІВНИКА
26 вересня своє професійне свято відмічають машинобудівники.
Машинобудування – це комплекс галузей важкої промисловості, які виготовляють знаряддя праці для економіки, а
також предмети споживання та продукцію оборонного призначення. Він представлен такими підприємствами, як ВАТ
“Холдингова компанія “Луганськтепловоз”, ТОВ “Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка”, ТОВ
“Луганський електромашинобудівний завод”, ВАТ “Стахановський вагонобудівний завод” кожне з яких відомо не тільки
в області, а і за її межами.
Головна задача цього комплексу – забезпечити всі галузі економіки високоефективними машинами та
устаткованням.
У Луганській області у машинобудуванні зосереджена шоста частка промислових підприємств, на яких у 2009р.
було зайнято 31,4 тис. осіб, або 13,1% від загальної чисельності працюючих у промисловості. Cередньомісячна
номінальна заробітна плата одного штатного працівника у 2009р. становила 1357 грн., що на 21,0% менше, ніж у
2008р., та в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, та прожиткового мінімуму для працездатної особи у
грудні 2009р. (744грн.).
За січень–липень 2010р. на підприємствах машинобудування обсяги продукції порівняно з відповідним періодом
попереднього року зросли у 2,1раза, у виробництві машин та устатковання – на 63,3%, у виробництві транспортних
засобів та устатковання – у 3,5 раза.
За 7 місяців поточного року машинобудівними підприємствами вироблено 468 шт. насосів відцентрових для
перекачки рідин та підйомників рідин, 19,4 тис.шт. приладів неелектричних побутових, 460,1 тис.шт. апаратури
електричної низьковольтної та багато іншої продукції.
При цьому проти січня–липня 2009р. суттєво перевищено випуск устатковання для фільтрування та очищення води,
талів та підйомників, сівалок, вагонів вантажних несамохідних, верстатів для оброблення дерева, елеваторів, конвеєрів
та підйомників безперервної дії для підземних робіт, акумуляторів електричних лужних.
Питома вага обсягів машинобудування в структурі реалізованої промислової продукції області складає 8,4%. У січнілипні 2010р. підприємствами галузі реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 3366,2 млн.грн., що на
2117,4 млн.грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільша частка цієї продукції (72,8%) належить
транспортному машинобудуванню.
У першому півріччі 2010р. на розвиток підприємств машинобудування спрямовано 29,3 млн.грн., що складає 1,9%
загального обсягу інвестицій в основний капітал по області. Більше половини (58,8%) обсягів капітальних вкладень
використано на придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, транспортних засобів. Витрати на будівельні і
монтажні роботи та землю під забудову становили 40,8% від загального обсягу інвестицій в основний капітал.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств машинобудування за січень–липень
2010р. за попередніми даними склав 239,2 млн. грн. прибутку. Питома вага прибуткових підприємств становила 55,0%.
Ними отримано прибутку 306,6 млн.грн., що у 10,5 рази більше проти аналогічного періоду 2009р.
Питома вага збиткових підприємств становила 45,0%. Сума отриманих збитків складає 67,4 млн.грн., і в порівнянні
з відповідним періодом минулого року зменшилося у 3,0 раза.
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ДО ДНЯ ВИНАХІДНИКА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРА
Винахідницька діяльність є однією з головних рушійних сил економічного та соціального прогресу cуспільства.
Ринок промислової власності дає можливість підприємствам отримувати закінчені результати науково-технічних робіт,
заощаджує їхні ресурси, підвищує конкурентоспроможність і якість продукції.
Особлива ринкова значущість інтелектуальної власності перебуває в тому, що її реалізація – це сьогодні єдиний
засіб законної монополізації виробництва нових товарів і послуг з найвищими якісними характеристиками, який дає
можливості вийти вітчизняним виробникам на світовий ринок.
Значний вклад у розвиток економіки країни вносять винахідники та раціоналізатори Луганської області.
У 2009р. новаторською діяльністю займалися 1,1 тис. осіб на 60 підприємствах і організаціях, які знаходяться на
території області. Найбільша кількість винахідників та раціоналізаторів зосереджена на промислових підприємствах –
430 новаторів. У закладах вищої освіти працювало 360 новаторів, на підприємствах і в організаціях транспорту та
зв’язку – 220, у науковій сфері – 43.
Активно приймали участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботі працівники ВАТ “Алчевський
металургійний комбінат”, ЗАТ “Сєвєродонецьке об`єднання Азот”, Луганського державного медичного університету.
У 2009р. в Державний департамент інтелектуальної власності України подано 256 заявок на видачу охоронних
документів, крім цього, одна подана у компетентні органи іноземних держав. Протягом 2009р. отримано 212 патентів. Із
року в рік патентують свої технічні ідеї Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганський державний
медичний університет, Луганський національний аграрний університет, ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” .
У різних сферах економіки області було використано 97 об’єктів інтелектуальної власності та 1113
раціоналізаторських пропозицій. Активно працювали в цьому напрямі підприємства міст Алчевська, Луганська,
Сєвєродонецька. Найбільша кількість використаних пропозицій припадає на підприємства та організації переробної
промисловості – 87,0%, з яких 77,7% – підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих
виробів і 5,1% – організації наукової сфери. Решта пропозицій використана організаціями вищої освіти, підприємствами
сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку.
Від активного розвитку винахідництва та реалізації продуктів винахідницької творчості в значній мірі залежить
благополуччя області, тому цій діяльності в області необхідно приділяти більше уваги. Для освоєння винаходів і
промислових зразків необхідно створити економічні умови і, насамперед, виділяти фінансові ресурси
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ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ
Ліс, дика лісова природа є екологічною системою, яка сприяє збільшенню природно-ресурсного потенціалу
біосфери, і, водночас, є важливим чинником забезпечення життєдіяльності суспільства як об’єкт господарської
діяльності людини.
Веденням лісогосподарської діяльності в області у 2009 р. займалися 11 підприємств Держкомлісгоспу України.
Ними вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 61,9 млн. грн., що на 5,9 млн. грн. більше, ніж
у 2008 р. Протягом року заготовлено ліквідної деревини 167,4 тис.м3, з неї від рубок головного користування
23,2 тис.м3 (13,8%), від рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних з веденням лісового

господарства – 143,8 тис.м3 (85,9%). Із загальної кількості заготовленої деревини лісоматеріали круглі склали
17,0 тис.м3, дров’яна деревина для технологічних потреб та дрова для опалення відповідно 61,4 та 87,8 тис.м3.
Поліпшенню продуктивності породного складу лісів, ефективному використанню їх деревних ресурсів, а також
збереженню екологічних властивостей сприяли рубки лісу. Фактична рубка лісу була проведена на площі 11618 га, що
на 8,0% більше, ніж у 2008 р., з неї рубки головного користування – 127 га (1,1% від усіх рубок), площа рубок
формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства – 11463 га (98,7%).
Основним завданням лісогосподарської діяльності є відновлення лісів і лісових ресурсів, забезпечення розширеного
відтворення і підвищення продуктивності лісових земель. Протягом 2009 р. у лісовому фонді області проведені роботи
по відтворенню лісів на площі 5423 га, з них на 5104 га ці роботи проведені шляхом садіння і висівання лісу, на
319 га – природне поновлення лісу.
Важливе значення для збереження лісу має проведення лісозахисних робіт. У 2009 р. з різних причин по області
загинуло 2367 га лісових насаджень, з них 2 га – від шкідливих комах, 61 га – від хвороб лісу, 1477 га – від впливу
несприятливих погодних умов, 730 га – від лісових пожеж. У результаті здійснення заходів по захисту лісу ліквідовано
осередків шкідників та хвороб лісу на площі 4334 га, що на 12,1% менше, ніж у 2008 році. Тому, незважаючи на усі
прийняті дії, на кінець 2009 р. в області залишилось осередків та хвороб лісу на площі 35,2 тис. га , з яких 23,5 тис. га
потребують негайних заходів боротьби.
Велику шкоду лісовому фонду протягом року надали 605 випадків лісових пожеж. Згоріло іі пошкоджено
105,4 тис. м 3 лісу на пні . Збитки, заподіяні лісовому господарству пожежами, склали 8936,4 тис. грн.
У 2009 р. виявлено 376 випадків порушень лісового законодавства, якими була заподіяна шкода на суму
1232,7 тис. грн.
Важливою складовою навколишнього середовища області є тваринний світ. Мисливське господарство – це галузь,
завданням якої є використання, охорона, відтворення мисливських тварин та надання послуг, пов’язаних з цією
діяльністю. Мисливське господарство ведеться на площі 2125,5 тис. га підприємствами Українського товариства
мисливців та рибалок, Держкомлісгоспу України, іншими організаціями. Загальні витрати на ведення мисливського
господарства в 2009 р. становили 2778,4 тис. грн., що на 310,2 тис. грн. більше, ніж у минулому році. З них витрати на
охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування мисливських угідь склали 885,0 тис. грн., що на
212,8 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Біотехнчні заходи є основною складовою збереження диких тварин та пернатої
дичини. У 2009 р. на ці заходи було витрачено 470,6 тис. грн., що на 110,1 тис. грн. більше, ніж у минулому році.
Мисливський фонд області складається з 5 видів копитних тварин чисельністю 4,2 тис. голів, що на 0,1 тис. голів (на
1,0 %) більше, ніж у 2008 році, хутрових звірів – 100,8 тис. голів, що більше на 0,7 тис. голів (на 0,7 %), пернатої
дичини – 291,9 тис. шт., що майже на рівні з 2008 роком.
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ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА
ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності у серпні 2010р. використано: вугілля кам’яного –
580,7 тис.т, мазутів топкових важких – 21,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 12,6 тис.т, бензину моторного –
4,5 тис.т. Крім того, населенню через мережу АЗС реалізовано бензину моторного – 10,3 тис.т та газойлів (палива
дизельного) – 2,0 тис.т.
Порівняно з серпнем 2009р. загальні обсяги споживання мазуту топкового в цілому по Луганській області
зменшились на 72,0%, вугілля кам’яного – на 11,4%, в той же час збільшилося споживання бензину моторного на
4,7%, газойлів (палива дизельного) – на 0,8%.
Основними споживачами вугілля кам’яного були підприємства та організації міст Алчевська і Луганська, у яких
обсяги використання вугілля кам’яного становили майже 95% від загальних обсягів по області.
Найбільшими споживачами бензину моторного були підприємства і організації 5 регіонів, у яких обсяги
використання бензину моторного становили майже 52% від загальних обсягів.
Станом на 1 вересня 2010р. на підприємствах та організаціях у запасах нараховувалось: вугілля кам’яного –
1,3 млн.т, мазутів топкових важких – 81,8 тис.т, бензину моторного – 50,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) –
30,2 тис.т. Порівняно з відповідною датою попереднього року збільшились запаси вугілля кам’яного на 4,5%, бензину
моторного – на 3,5%, тоді як газойлів зменшились – на 39,6%, а мазутів топкових важкіх – на 15,9%.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2010 РОКУ
На 1 липня 2010р. в Луганській області зареєстровано 29 бірж. Практичну діяльність здійснювали 14 бірж, серед
них товарних - 9 бірж, універсальних - 4, та 1 - агропромислова. Вартість основних засобів становила 17,0 тис.грн.
Статутний капітал всіх бірж становив 96,6 тис.грн.
На біржах області працює 6 осіб, крім того за сумісництвом – 7. Загальний фонд оплати праці працівників бірж
складав 48,9 тис.грн. Сума доходу по відсотках від угод склала 114,7 тис.грн., кошти, що одержані від продажу
брокерських місць – 6,7 тис.грн. У бюджет за звітний період відраховано 21,9 тис.грн.
За січень-червень 2010р. на біржах Луганської
області було проведено 260 торгів, на яких для продажу
запропоновано товарів і послуг на суму 65,4 млн.грн і укладено 348 угод на загальну суму 21,3 млн.грн., що на 20,3%
менше, ніж за січень-червень 2009р.
Коефіцієнт ліквідності укладених угод (співвідношення обсягів укладених угод до обсягів пропозицій) за І півріччя
поточного року на біржах області становив 32,6%.
Біржова торгівля продукцією і товарами за І півріччя 2010р. представлена спотовим ринком (укладання угод на
реальний товар з негайною поставкою). На умовах спотових угод було укладено 100% усіх біржових угод.
В структурі укладених угод за товарними групами превалюють наступні позиції: продукція рослинництва,
транспортні засоби, нерухомість, метал і металопродукція та інші види.
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ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2010 РОКУ
За січень–липень 2010р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів,
послуг) на 40140,7 млн.грн. У структурі реалізації 71,6% складає продукція переробної промисловості, з якої найбільша
частка припадає на продукцію підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, металургійного
виробництва та виробництва готових металевих виробів.
Частка підприємств добувної промисловості склала 15,0%, а з виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води в загальному обсязі реалізованої продукції – 13,4%.
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності1 за січень–липень 2010 року
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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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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2010 РОКУ
На 1 липня 2010р. по Луганській області звітувало 2,9 тис. підприємств, для яких оптова торгівля є основним видом
діяльності. Загальний оборот (без ПДВ і акцизу) за січень–червень 2010р. становив 10,7 млрд.грн. збільшився проти
відповідного періоду минулого року на 7,0%. Обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–червнем 2009р.
збільшився на 24,9% та становив 9,3 млрд.грн.
У структурі загального обороту відмічено коливання. Так, на 12,5 в.п. збільшилася частка оптового товарообороту,
одночасно зменшилися частки обороту від інших видів діяльності на 9,8 в.п., обороту від посередницької діяльності – на
1,9 в.п. та роздрібного товарообороту – на 0,8 в.п.
Провідне місце у структурі оптового товарообороту займають непродовольчі товари, продаж яких дорівнює
7,9 млрд.грн. Продовольчих товарів реалізовано на 1,4 млрд.грн. У товарній структурі оптового товарообороту
непродовольчих товарів переважна частка припадала на торгівлю кам’яним вугіллям (23,7%), а також бензином
моторним (5,3%), обладнанням копіювально-розмножувальним та іншим конторським обладнанням (4,4%), паливом
дизельним (4,0%), відходами і брухтом чорних металів (3,7%), поліпропіленом (полімерами пропілену або олефінів
інших, в первинних формах) (3,4%). З продовольчих товарів найбільш активно велася торгівля шоколадом та виробами
шоколадними (10,1% від оптового товарообороту продовольчих товарів), кондитерськими виробами з цукру,
включаючи білий шоколад, без вмісту какао (8,2%), пивом (7,1%), водами мінеральними та газованими
непідсолодженими і неароматизованими (7,0%), кавою (4,9%), горілкою, іншими міцними спиртовими напоями (4,8%),
олією рафінованою (4,1%).
Сучасний споживач все більше віддає перевагу товарам українських виробників. Так, в області за їх рахунок
формується оптовий ринок майже усіх продовольчих товарів; серед непродовольчих товарів переважають енергетичні
матеріали, прокат чорних та кольорових металів, зернові культури.
На 1 липня 2010р. запаси товарів підприємств оптової торгівлі становили 709,3 млн.грн., серед них непродовольчі
товари займали 69,3%, продовольчі – 30,7%.
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області у серпні 2010р. склав 101,1%, що
нижче на 0,1 в.п. загальнодержавного рівня (101,2%) і на 0,5 в.п. вище відповідного показника по Луганській області,
що склався у серпні 2009р. (99,6%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої протягом серпня п.р. знизилися на 0,1%. Найбільш
подешевшали овочі (на 10,6%), у тому числі цибуля (на 35,7%), буряк (на 29,8%), перець (на 21,9%), морква (на
16,8%), картопля (на 15,0%), помідори (на 13,2%), в той же час капуста подорожчала на 10,5%, огірки в 1,6 раза. На
3,9% стали дешевше фрукти, на 2,4% – їстівні тваринні жири, на 2,1% – джем, повидло, мед, на 1,0% – м'ясо птиці, на
0,2% – консервоване молоко.
Водночас на 20,5% подорожчали крупи гречані, на 5,9% – яйця, на 4,4% – масло вершкове, на 4,3% – борошно
пшеничне, на 4,0% – цукор, на 3,0% – молоко, на 2,4% – кисломолочна продукція, на 2,2% – сир і м’який сир (творог),
на 1,9% – олія соняшникова, на 1,4% – свинина, на 0,6% – риба та продукти з риби.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, зросли в ціні на 4,8%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 7,2% в основному
за рахунок зростання цін на газ (в 1,5 раза). Стабільними залишилися ціни (тарифи) на водопостачання, каналізацію,
електроенергію.
Освіта подорожчала на 0,4%, у тому числі дошкільна та початкова – на 2,1%.
За минулий місяць на 0,1% подешевшали зв'язок і бензин.
Разом з тим відпочинок і культура подорожчали на 0,4%, обслуговування в ресторанах і готелях – на 0,3%,
охорона здоров’я, одяг і взуття, різні товари та послуги – на 0,1%.
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛИПНІ 2010 РОКУ
У липні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з червнем зменшилася на 0,3% і становила 542,9 тис. осіб. Середній
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2379 грн., що у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати,
яка дорівнювала прожитковому мінімуму для працездатної особи (888 грн.). Порівняно з червнем 2010р. розмір
заробітної плати збільшився на 0,8%, а з липнем 2009р. – на 22,4%.
У липні 2010р. порівняно з червнем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося зростання
розміру номінальної заробітної плати. Темпи приросту показника коливалися від 1,7% у будівництві до 17,3% у сфері
фінансової діяльності, у промисловості – від 1,2% на підприємствах з виробництва електричного, електронного та
оптичного устатковання до 18,8% на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів.
Разом з цим, зменшення рівня заробітної плати спостерігалось в установах освіти (на 16,0%) та охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги (на 13,0%), а серед промислових видів діяльності – на підприємствах по обробленню
деревини та виробництву виробів з деревини, крім меблів (на 3,4%).
Найвищий рівень оплати праці у липні 2010р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових
видів діяльності – зайняті на підприємствах із добування вугілля та з виробництва гумових та пластмасових виробів, де
рівень заробітної плати перевищував середній показник по економіці області в 1,5– 1,8 раза.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, торгівлі, сільського та лісового
господарства, підприємств з текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, по обробленню
деревини та виробництву виробів з деревини, крім меблів, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів не
перевищив 71,2% від середнього по області.
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у липні 2010р. порівняно з червнем становив 101,0%, а
відносно липня 2009р. – 118,9%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СЕРПНЯ 2010 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж липня зменшилася на 14,5% і на 1 серпня 2010р. становила
148,6 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 65,0%, на підприємствабанкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом) – 34,6%, решта – на економічно неактивні підприємства.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 23,8% і
на 1 серпня 2010р. становила 96,5 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (68,4%), будівництва
(11,9%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям
(8,3%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на
1 серпня 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (31,5%), Лисичанська (10,9%) та Рубіжне (10,8%).
На 1 серпня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 34,4 тис. осіб, або 6,4% від загальної кількості штатних
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
2808 грн., що перевищує на 18,1% середню заробітну плату по області за липень 2010р.
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