Б У ДІВЕЛЬ Н А ДІЯ ЛЬ Н ІСТЬ П ІД П Р ИЄМСТВ У К Р А ЇН И
У січні–вересні 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 26784,9 млн.грн., що у
порівнянних цінах становить 87,4% проти січня–вересня попереднього року.
Зниження обсягів будівництва відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності.
На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд
(частка яких у загальному обсязі становить 84,4%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що
здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 30,3%), місцевих трубопроводів, ліній
зв’язку й енергопостачання (на 17,7%), будівель (на 15,1%), а також підприємств енергетики, добувної та обробної
промисловості (на 16,1%).
Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні
спортивних споруд, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 3,9%.
Знизили обсяги будівництва підприємства 22 регіонів країни. Серед них найбільше – будівельники Закарпатської та
Чернівецької областей (на 44,6% та на 50,5% відповідно).
Разом із тим підприємства 5 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з січнем–вереснем 2009р., найбільше
– Миколаївської (на 14,2%) та Полтавської (на 8,3%) областей.
Більше половини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів країни (Донецької, Харківської,
Дніпропетровської областей та м. Києва), зокрема 24,4% – будівельниками столиці.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень–серпень 2010р. становив 4236,4 млн.дол. США і порівняно з січнем–
серпнем 2009р. збільшився у 1,9 раза.
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 103 країн світу.
Обсяг експорту становив 2062,3 млн.дол. (212,3% по відношенню до січня–серпня 2009р.).
До країн СНД було експортовано 70,3% усіх товарів, до країн ЄС – 16,7% (у січні–серпні 2009р. – відповідно 43,0%
і 28,2%).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 62,0% від загального обсягу
експорту, Туреччини – 4,6%, Італії – 3,0%, Білорусі – 2,7%, Польщі – 2,2%, Азербайджану – 1,9%, Казахстану,
Нідерландів та Чеської Республіки – по 1,5%.
Основне місце у товарній структурі експорту області посідають енергетичні матеріали; нафта та продукти її
перегонки; залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання; чорні метали; котли, машини, апарати і
механічні пристрої; органічні хімічні сполуки; добрива; вироби з чорних металів; полімерні матеріали, пластмаси.
Обсяг імпорту у звітному періоді становив 2174,1 млн.дол. (171,0% по відношенню до січня–серпня 2009р.).
З країн СНД імпортовано 89,6% усіх товарів, з країн ЄС − 5,2% (у січні–серпні 2009р. – 89,2% і 5,5%).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 86,7% від загального обсягу імпорту,
Казахстану – 2,6% та Сполучених Штатів Америки – 1,9%.
Основу товарної структури імпорту області складають енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки –
80,6% загального обсягу імпорту.
У січні–серпні 2010р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 615,6 млн.дол., або 28,3% від
загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації,
Угорщини та Франції. Найбільша частка припадала на мінеральні продукти (97,8% від загального обсягу імпорту
давальницької сировини).
Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 704,2 млн.дол.,
або 34,1% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на мінеральні продукти (94,8% від обсягу
експорту готової продукції з давальницької сировини).
Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Лисичанськ, Алчевськ,
Луганськ, Стаханов та Сєвєродонецьк.
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в жовтні 2010р. склав 100,5%, що
відповідає загальнодержавному рівню і аналогічному показнику по Луганській області, що склався в жовтні 2009р.
Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої протягом жовтня п.р. зросли на 0,4%. Найбільш подорожчали
маргарин (на 7,6%), молоко (на 7,0%) та кисломолочна продукція (на 6,9%). Приріст цін на сир і м’який сир (творог)
склав 5,6%, вершкове масло – 4,1%, сметану – 3,7%, борошно – 3,0%, сосиски і сардельки – 2,4%, варені ковбаси і
макаронні вироби – 2,2%, яловичину і рис – 1,6%, хліб – 1,5%, м'ясо птиці– 1,1%, гречану крупу – 0,6%.
Водночас подешевшали яйця (на 10,0%), фрукти (на 6,0%), цукор (на 4,2%), овочі (на 2,7%), риба та і продукти з
риби (на 1,2%), безалкогольні напої (на 0,4%).
Алкогольні напої і тютюнові вироби, зросли в ціні на 0,7%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ і інші види палива в цілому підвищилися на 0,7% в основному за
рахунок подорожчання холодної води (на 1,8%), гарячої води і опалювання (на 1,3%), мешкання в гуртожитках (на
0,8%). Стабільними залишилися ціни на електроенергію та квартирна плата.
За рахунок зростання цін на бензин (на 0,6%) підвищилися ціни в транспортній галузі (на 0,2%).
Ціни в сфері освіти знизилися 0,3% за рахунок здешевлення утримання і виховання дітей в дошкільних закладах на
3,2%.
Обслуговування в ресторанах і готелях подорожчало на 1,2% %, одяг і взуття – на 0,7%, відпочинок і культура –
на 0,6%, охорона здоров'я – на 0,4%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла – на
0,2%.
Головне управління статистики у Луганській області

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА II КВАРТАЛ 2010 РОКУ
Доходи населення як в цілому по Україні, так і в кожному її регіоні у II кварталі 2010р. зростали більш
прискореними темпами, ніж у II кварталі 2009р.
За попередніми даними Держкомстату України номінальні доходи населення Луганської області за II квартал 2010р.
склали 12333 млн.грн., що на 18,3% більше, ніж за відповідний період 2009р. (за II квартал 2009р. номінальні доходи
населення області зросли на 8,1%). За обсягом доходів населення на долю Луганської області припадало, як і торік,
4,8% номінального обсягу доходів населення України.
Наявний доход населення збільшився на 19,9% і досяг 9645 млн.грн. Реальний наявний доход, визначений з
урахуванням цінового фактору, зріс на 10,7% (у II квартал 2009р. – зменшився на 6,1%).
Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу становив 1393,9 грн., що на 20,7% більше
відповідного показника рік тому і в 1,7 раза – загального показника прожиткового мінімуму, який був визначений в
Україні з 1 квітня 2010р. в середньому на одну особу в місяць (839 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 (1394,2 грн.) у містах Києві (у
2,1 раза) та Севастополі (на 14,7%), Донецькій (на 14,5%), Дніпропетровській (на 13,8%), Запорізькій (на 6,4%)
областях. Найнижче значення цього показника зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській областях, де
він становив відповідно 66,6%, 70,5%, 74,7% від середнього рівня по Україні. За розміром середньомісячного наявного
доходу у розрахунку на одну особу, як і у II кварталі 2009р., Луганська область посіла 6 місце серед 27 регіонів
України.
Якісним показником оцінювання доходів населення є їхня структура, яка відображає рівень економічної активності
населення.
Основними джерелами доходів населення традиційно є заробітна плата (її частка у загальній сумі доходів
збільшилася порівняно з II кварталом 2009р. на 0,9 відсоткового пункта і досягла 42,5%), а також соціальні допомоги
та інші одержані поточні трансферти, питома вага яких зменшилась у II кварталі 2010р. на 0,5 відсоткового пункта і
склала 46,7%. Це сталося завдяки тому, що зростання заробітної плати у II кварталі 2010р. відбувалося більш
прискореними темпами (120,8%), ніж соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів (117,0%).
Витрати населення Луганської області за II квартал 2010р. порівняно з аналогічним періодом 2009р. зросли на
22,4% і склали 9352 млн.грн., з них витрати на придбання товарів та послуг зросли на 24,0%, а поточні податки на
доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти – на 20,5%. Приріст заощаджень склав 2981 млн.грн., що на 7,0%
більше, ніж у II кварталі 2009р.
У структурі витрат та заощаджень населення найбільша частка припадала на придбання товарів та послуг (68,1%),
що на 3,1 відсоткового пункта більше, ніж у II кварталі 2009р.
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У ВЕРЕСНІ 2010 РОКУ
У вересні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з серпнем зменшилася на 0,1% і становила 541,5 тис. осіб. Середній
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2397 грн., що у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати,
яка дорівнювала прожитковому мінімуму для працездатної особи (888 грн.). Порівняно з серпнем 2010р. розмір
заробітної плати збільшився на 3,8%, а з вереснем 2009р. – на 27,0%.
У вересні 2010р. порівняно з серпнем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося збільшення
розміру номінальної заробітної плати. Темпи приросту показника коливалися від 1,3% у сфері надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту до 17,4% в установах освіти, у промисловості – від 0,4%
на підприємствах з добування вугілля до 30,4% на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів.
Разом з цим, зменшення рівня заробітної плати спостерігалось у сфері фінансової діяльності (на 6,7%), в установах
державного управління (на 3,8%), а серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,1%).
Найвищий рівень оплати праці у вересні 2010р. мали працівники, зайняті на підприємствах із добування вугілля та
на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів, де рівень заробітної плати перевищував середній
показник по економіці області в 1,5 та 1,7 раза відповідно.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, торгівлі, охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги, а також підприємств по обробленню деревини та виробництву виробів з деревини, крім
меблів, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра
та виробів з хутра не перевищив 68% від середнього по області.
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у вересні 2010р. порівняно з серпнем становив 100,2%, а
відносно вересня 2009р. – 115,6%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 1 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж вересня зменшилася на 7,4% і на 1 жовтня 2010р.
становила 123,3 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 62,7%, на
підприємства-банкрути
(суб’єкти
господарювання,
щодо
яких
реалізовуються
процедури
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) – 36,8%, решта – на економічно неактивні підприємства.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 7,3% і на
1 жовтня 2010р. становила 77,3 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промислових підприємств (66,3%),
будівельних організацій (15,0%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають
послуги підприємцям (9,8%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1
жовтня 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (15,3%), Рубіжне (14,9%), Лисичанська (11,8%).
На 1 жовтня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 28,4 тис. осіб, або 5,2% від загальної кількості штатних
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2723
грн., що перевищує на 13,6% середню заробітну плату по області за вересень 2010р.
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ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ
У 2010-2011 РОКАХ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Комунальними та іншими підприємствами області проводиться значна робота з підготовки об’єктів комунального
господарства та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років.
Підготовка об'єктів до роботи в зимовий період це є комплекс заходів. В першу чергу необхідно забезпечити
задовільний технічний стан будівель і споруд та належного забезпечення цих об'єктів енергопостачанням,
газопостачанням та теплопостачанням, а це проведення заходів по перевіркам опалювальних систем, електромереж та
проведення ревізії по опалювальним приладам.
По області на балансі суб’єктів господарювання перебувало 22430 будинків. До роботи в зимових умовах
підготовлено 20400 будинків, що становило 90,9% (на 0,8% менше порівняно з відповідною датою 2009 року). Із
загальної кількості будинків – 4860 потребувало ремонту покрівлі, 4331 – опалювальної системи, 1614 – ремонту
системи гарячого водопостачання. Фактично на звітну дату ремонт покрівлі проведено у 3110 будинках, ремонт
опалювальної системи у 4075 будинках, ремонт системи гарячого водопостачання у 1112 будинках, що складає
відповідно 64,0%, 94,1% та 68,9% від потреби. Загальна площа підготовлених до зими будинків склала 27,1млн.кв.м.
Серед об’єктів теплопостачання було відремонтовано 763 котельні, що на 31 одиницю більше ніж рік тому.
Капітальний ремонт проведено у 56 котельнях. У цілому рівень підготовки котелень до роботи в осінньо-зимовий період
становив 97,4%.
Підготовка об’єктів теплопостачання
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Центральні теплові пункти

На початок жовтня поточного року протяжність відремонтованих теплових мереж становила 573,8 тис.м і склала
96,4% від загальної протяжності тих, які потребували ремонту, протяжність відремонтованих водопровідних мереж
становила 97,3 тис.м, (4,3% від загальної протяжності тих, які потребували ремонту). Теплових мереж капітально
відремонтовано лише 25,3 тис.м, (68,3% від передбаченого), а із 952,9 тис.м водопровідних мереж, які потребували
капітального ремонту, відремонтовано лише 49,5 тис.м (5,2%).
На звітну дату було підготовлено до зими 147 центральних теплових пунктів, що становило 99,3% від загальної
кількості (у 2009 році – 98,0%).
У січні–вересні 2010 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення
боргів попередніх періодів, 1079,1 млн.грн. (102,8% нарахованих за цей період сум), що порівняно з аналогічним
періодом 2009р. більше на 13,5%, або на 128,3 млн.грн.
Станом на 1 жовтня 2010р. заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг становила 825,3
млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року вона збільшилася на 6,9%. У січні–вересні 2010 року з
населенням було укладено 378 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку
було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 612,0 тис. грн., а сума
внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 6984,3 тис.грн.
Підготовка житлового фонду та об’єктів комунального господарства до експлуатації у зимовий період в останні
роки проходить у тяжких умовах, що пов’язано з великою заборгованістю споживачів за житлово-комунальні послуги,
високою вартістю матеріалів, відсутністю коштів підприємств для виконання необхідних робіт. З кожним роком зростає
кількість житлових будівель, котелень, теплових пунктів, протяжність ветхих та аварійних водопровідних та теплових
мереж, які потребують капітального ремонту.
Сподіваємось, що всі проблемні питання будуть вирішені, зросте добробут наших громадян, вони матимуть змогу
сплатити борги, а в свою чергу житлово-комунальні підприємства усунуть недоліки, всі проблемні питання будуть
вирішені і в оселях мешканців буде тепло та затишно.
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ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ У СТАТИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010
Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є
створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих із
міжнародними. Впровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний
аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.
Статистичні класифікації мають базуватися на ґрунтовних методологічних основах, забезпечувати інформаційну
єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного
обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинутих країн світу.
Система статистичних класифікацій не є статичною і тому, у зв’язку із змінами у світовій економіці та суспільстві,
виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій
здійснюється раз на 5–10 років.
Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC)
впроваджувались у 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках.
У рамках Європейського статистичного простору, який, окрім країн-членів Європейського Союзу, включає країни
Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше
почали збиратися та розроблятися за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE).
NACE є похідною класифікацією від ISIC і, з метою задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, є більш
деталізованою на нижчому рівні.
В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювались шляхом
використання європейських класифікацій у незмінному вигляді. Впровадження Класифікації видів економічної діяльності
(ДК 009-96), яка була побудована на базі NACE (Rev.1), відбувалось протягом 1997-2000 років згідно з розробленим
планом заходів, а починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювались організація статистичних
спостережень, формування зведеної інформації та публікація статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга
редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev.1.1).
Одним з ключових напрямів реалізації Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року є
впровадження у статистичну практику нової версії національної статистичної Класифікації видів економічної діяльності
(КВЕД), яка базується на NACE (rev.2, 2006). Для виконання цього завдання розроблено та затверджено наказом
Держкомстату від 08.04.2009 № 120 Концепцію запровадження у державну статистичну діяльність переглянутої версії
стандартної міжнародної Класифікації видів економічної діяльності.
Увесь процес перегляду і впровадження нової КВЕД запланований на період з 2009 року до 2013 року і складається
з трьох основних етапів:
− розроблення національної версії КВЕД;
− впровадження КВЕД у систему реєстрів;
− впровадження КВЕД у державні статистичні спостереження.
На сьогодні перший етап цього процесу знаходиться на стадії завершення. Так, 11 жовтня 2010 року наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено нову версію
національного класифікатору України - Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (на заміну ДК 009:2005)
з наданням йому чинності з 1 січня 2011 року. Даним наказом також з 31 грудня 2011 року скасовується чинність в
Україні класифікатору Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005.
Таким чином, впродовж 2011 встановлюється термін одночасної дії класифікацій видів економічної діяльності КВЕД
ДК 009:2005 та КВЕД ДК 009:2010.
Протягом цього періоду
Держкомстатом планується здійснення ряду заходів щодо запровадження КВЕД ДК
009:2010 у державну статистичну діяльність. Серед них: проведення територіальними органами державної статистики
ручного перекодування основного виду економічної діяльності підприємств, проведення спеціальних обстежень
підприємств з метою перекодування їх основного виду економічної діяльності шляхом анкетних опитувань та багато
інших.
Основними змінами, які відбулись у КВЕД 2010 є:
•
збільшення позицій вищого рівня
•
відсутність рівня підсекцій (як в NACE rev. 2 та ISIC rev. 4 )
•
розширення загальної деталізації
•
відсутність кодових позначень для національного рівня
•
нові концепції:
− нові секції для інформаційно-телекомунікаційного сектору, сектору водопостачання, каналізації та
поводження з відходами
− посилення деталізації для класифікації професійних, технічних та комерційних послуг, адміністративних і
допоміжних послуг, послуг у сфері нерухомості, оренди та лізингу, послуг у сфері мистецтва й організації
дозвілля
− краще описана “екологічна” діяльність
− багато мікрозмін
•
нові правила щодо вертикальної інтеграції
•
аутсорсінг (діяльність замовників та підрядників)
Отже, попереду дуже складна і відповідальна робота, яка потребує загальних зусиль працівників органів державної
статистики, державних реєстраторів, інших органів державної влади та, безумовно, всіх підприємств області.
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