
 
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 ЗА III КВАРТАЛ 2010 РОКУ 
Доходи населення як в цілому по Україні, так і в кожному її регіоні у III кварталі 2010р. 

зростали більш прискореними темпами, ніж у III кварталі 2009р. 
За попередніми даними Держкомстату України номінальні доходи населення Луганської 

області за III квартал 2010р. склали 13253 млн.грн., що на 20,3% більше, ніж за відповідний 
період 2009р. (за III квартал 2009р. номінальні доходи населення області зросли на 6,9%). За 
обсягом доходів населення на долю Луганської області припадало, як і торік, 4,7% 
номінального обсягу доходів населення України. 

Наявний доход населення збільшився на 20,6% і досяг 10786 млн.грн. Реальний наявний 
доход, визначений з урахуванням цінового фактору, зріс на 11,4% (у III кварталі 2009р. – 
зменшився на 7,4%). 

Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу становив 1560,5 грн., що 
на 21,5% більше відповідного показника рік тому і в 1,9 раза більше загального показника 
прожиткового мінімуму (843 грн.), який був визначений в Україні з 1 липня 2010р.  

Продовжує залишатися суттєвою диференціація між регіонами України за показником 
середньомісячного наявного доходу у розрахунку на одну особу. Цей показник перевищує 
середній рівень по Україні (1602,6 грн.) у м.Києві (в 1,8 раза), Донецькій (на 13,1%), 
Запорізькій (на 6,5%), Дніпропетровській (на 5,8%), Полтавській (на 0,9%) областях. 
Найнижче значення цього показника зафіксовано у Закарпатській (74,2% від середнього рівня 
по Україні), Чернівецькій (78,1%), Тернопільській (80,3%) областях. За розміром 
середньомісячного наявного доходу у розрахунку на одну особу Луганська область посіла 9 
місце серед регіонів України (у III кварталі 2009р. – 11 місце). 

Якісним показником оцінювання доходів населення є їхня структура, яка відображає 
рівень економічної активності населення. 

Основними джерелами доходів населення традиційно є заробітна плата і соціальні 
допомоги та інші одержані поточні трансферти. Частка заробітної плати у загальній сумі доходів 
збільшилася порівняно з III кварталом 2009р. на 0,9 відсоткового пункта і досягла 42,5%. 
Натомість, частка соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів зменшилася на 
0,4 відсоткового пункта і склала 41,2%. Це сталося завдяки тому, що зростання заробітної 
плати у III кварталі 2010р. відбувалося більш прискореними темпами (122,9%), ніж соціальних 
допомог та інших одержаних поточних трансфертів (119,1%).   

Витрати населення Луганської області за III квартал 2010р. порівняно з аналогічним 
періодом 2009р. зросли на 23,2% і склали 10043 млн.грн., з них витрати на придбання товарів 
та послуг зросли на 23,9%, а поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні 
трансферти – на 25,9%. Приріст заощаджень склав 3210 млн.грн., що на 11,8% більше, ніж у 
III кварталі 2009р. 

У структурі витрат та заощаджень населення найбільша частка припадала на придбання 
товарів та послуг (68,2%), що на 2,1 відсоткового пункта більше, ніж у III кварталі 2009р. 
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БУДІВЕЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВ  УКРАЇНИ  
У 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд.грн., що у 

порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва  попереднього року. 
Незважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма 

основними видами будівельної діяльності (особливо у ІІ півріччі 2010р.), рівня 2009р. не 
досягнуто. 

На результати роботи будівельної галузі за 2010р. найбільше вплинула діяльність 
підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі 
становила 85,0%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють 
будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 17,2%), мостів, 
шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 14,9%), а також підприємства енергетики, 
добувної й обробної промисловості  (на 13,7%). Водночас обсяги робіт підприємств, що 
здійснюють будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання, зросли 
проти 2009р. на 16,0%, монтаж та встановлення збірних конструкцій – на 14,6%, доріг, 
аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд – на 12,4%. 

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше – 
Чернігівської,  Закар-патської та Чернівецької областей (на 38,1–40,4%). 

Разом із тим підприємства 6 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з 2009р., 
найбільше – Миколаївської (на 30,7%), Донецької (на 21,3%) та Полтавської (на 18,4%) 
областей. 

Підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та 
м.Києва) виконано 49,1% загального обсягу будівництва, зокрема 23,2% – будівельниками 
столиці. 
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ЦІНИ І ТАРИФИ 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в січні 

2011р. склав 101,3%, що на 0,3 в.п. більше загальнодержавного рівня (101,0%) і на 0,5 в.п. 
менше відповідного показника по Луганській області, що склався в січні 2010р. (101,8%).  

Продукти харчування та безалкогольні напої в січні п.р. подорожчали на 1,5% (по 
Україні в цілому – на 1,3%). Найбільш зросли ціни на гречані крупи (на 16,6%), пшоно (на 
15,9%), олію (на 6,7%). Значним був приріст цін на овочі (на 6,4%), у т.ч. капусту (на 23,9%), 
буряк (на 8,7%), цибулю (на 5,9%), картоплю (на 5,4%), моркву (на 5,1%). На 4,8% стали 
дорожчими фрукти, на 3,2% – цукор, на 1,9% – маргарин,  на 1,6% – яловичина, на 1,3% – 
макаронні вироби, на 1,2% – кондитерські вироби з борошна, на 1,0% – риба і та продукти з 
риби, на 0,9% – пшеничне борошно, кисломолочна продукція та безалкогольні напої, на 0,7% – 
хліб та кондитерські вироби з цукру, на 0,3% – вершкове масло. 

Водночас на 7,7% подешевшали яйця, на 1,3% – їстівні тваринні жири, на 1,1% – 
свинина, на 0,8% – м'ясо птиці, на 0,4% – рис та молоко, на 0,2% – сир і м’який сир (творог). 

Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням та  ремонтом житла 
підвищилася на 1,7% за рахунок подорожчання гарячої води, опалення (на 4,7%), мешкання в 
гуртожитках (на 1,3%), матеріалів для утримання та ремонту житла (на 0,3%). Стабільною 
залишилися квартирна плата та ціни (тарифи) на холодну воду, каналізацію, електроенергію і 
природний газ. 

Протягом місяця на 2,5% сталі вищими ціни в транспортній галузі, що обумовлено 
подорожчанням бензину (на 6,7%), проїзду в міському автотранспорті (на 1,8%) та таксі (на 
1,6%). 

У сфері охорони здоров'я ціни виросли на 0,2%. На 0,3% подорожчали ліки та діагноста, 
на 0,2% – путівки в здравниці України. 

Приріст цін в сфері освіти склав 0,5% за рахунок подорожчання навчання на курсах 
водіїв, іноземних мов і т.і. (на 2,8%) та утримання і виховання дітей в дитячих садках (на 
2,0%). 

Крім того, за минулий місяць зросли ціни на відпочинок і культуру (на 3,8%), алкогольні 
напої та тютюнові вироби, послуги ресторанів і готелів (на 0,5%), одяг і взуття, предмети 
домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла (на 0,2%). 
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