ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це професійне свято бере
початок з першої радіотрансляції, яка відбулась у Харкові в 1924р. Зараз це свято
багатотисячної армії зв’язківців всієї країни. Своєю працею кожен з них робить внесок у
розвиток телекомунікаційної сфери. Вони першими інформують про події світового та
державного значення, забезпечують можливість живого спілкування.
Розвиток телерадіоінформаційного простору Луганщини забезпечують 60 підприємствоператорів зв’язку, серед яких лідерами є Луганська компанія “Київстар Дж.Ес.Ем.”,
Луганська філія ВАТ “Укртелеком”, Луганська дирекція УДППЗ “Укрпошта”, Луганська
філія ЗАТ “Український мобільний зв’язок”. На їх долю припадає 85,3% загального обсягу
доходів від надання послуг зв’язку. За 9 місяців 2009р. обсяг доходів підприємств зв’язку
досяг 672 млн.грн. Кількість штатних працівників підприємств зв’язку на кінець 2008р.
становила 11,0 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата стабільно зростає, нарахування на
одного штатного працівника у серпні 2009р. склало 1589 грн., що на 7,5% більше ніж у серпні
2008р. і в 2,4 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Підприємства зв’язку продовжують нарощувати темпи розвитку телефонної мережі: за
минулий рік збільшилась кількість цифрових АТС на 31 одиницю, було введено в дію 11,8
тис. номерів у міській та 0,6 тис. у сільській місцевостях, встановлено домашні телефони у
14,2 тис. абонентів. Рівень телефонізації квартир досяг 49 телефонів на 100 сімей. Крім цього
з успіхом реалізується план розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет, набуває
розвитку мобільний зв’язок. Кількість користувачів послугами Інтернету збільшилась з
початку року на 47,3% і становить 36,6 тис. абонентів, кількість абонентів мобільного зв’язку
досягла 2,5 млн. осіб.
Працівники підприємств радіо, телебачення та зв’язку в своїй діяльності орієнтуються на
подальше підвищення якості своїх послуг, постійне вдосконалення можливостей передачі та
отримання інформації, на повне задоволення попиту на послуги всіх видів зв’язку.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЛУГАНСЬКА
ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2009 РОКУ
Промисловість
За січень–серпень 2009р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт,
послуг) на 6,5 млрд.грн. У структурі реалізації найбільша питома вага (62%) припадала на
підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
Продукція переробної промисловості складала 34,7% обсягів всієї реалізованої продукції,
з якої найбільша частка припадала на продукцію підприємств машинобудування (11,6%), з
виробництва харчових продуктів, напоїв (10,6%), металургійного виробництва та
виробництва готових металевих виробів (7,8%).
На долю підприємств добувної промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції
міста приходилось 3,3%.
Частка реалізованої промислової продукції підприємств м.Луганська в загальному обсязі
реалізованої промислової продукції області складає 19%. За розміром цього показника
м.Луганськ серед інших регіонів нашої області займає 3 місце після міст Алчевська і
Лисичанська.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень–серпень 2009р. складав
13603,3 грн. (в середньому по області – 14654,8 грн.).
Капітальні інвестиції
У січні–червні 2009р. у розвиток економіки м.Луганська вкладено 422,0 млн.грн.
капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (98,9% загального обсягу) становили
капітальні інвестиції у матеріальні активи. На інвестиції в основний капітал спрямовано
74,5% усіх інвестицій, на капітальний ремонт – 20,4%, на придбання інших необоротних
матеріальних активів – 2,5%, на існуючі будівлі та споруди – 0,8%, на нові будівлі, споруди,
об’єкти незавершеного будівництва – 0,2%, на землю – 0,5%. У нематеріальні активи
спрямовано 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.
Як і раніше, основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств та
організацій, за рахунок яких освоєно 82,0% усіх обсягів інвестицій. Частка залучених і
запозичених коштів (кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів та
інвестиційних фондів) досягла у січні–червні 2009р. 13,1%, у той же час кошти, виділені з
державного та місцевих бюджетів, становили лише 4,2% в загальних обсягах капітальних
інвестицій. Населенням інвестовано на індивідуальне житлове будівництво 0,7% загального
обсягу коштів.
У січні–червні 2009р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 314,5 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 55,8% менше, ніж
у відповідному періоді 2008р.
За технологічною структурою, 66,6% усіх обсягів інвестицій в основний капітал
становили витрати на придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, транспортних
засобів. Питома вага витрат на виконання будівельних і монтажних робіт та землю під
забудову становила 25,7% усіх інвестицій.
За видами економічної діяльності найвагомішу частку (44,4%, або 139,6 млн.грн.) усіх
інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислового виробництва, у тому
числі 60,8% цих коштів освоєно підприємствами переробної промисловості. Порівняно з
січнем–червнем 2008р. інвестиції, спрямовані у переробну промисловість, зменшилися на
53,4%.
Суттєво скоротились обсяги інвестицій в основний капітал на підприємствах текстильного
виробництва (на 99,5%), з оброблення відходів (на 99,2%), з виробництва меблів (на 97,4%), з
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (на
89,3%).
Водночас найвищі темпи зростання інвестицій досягнуто на підприємствах з виробництва
електричного, електронного та оптичного устаткування (у 2,7 раза), металургійного

виробництва та виробництва готових металевих виробів (у 1,7 раза), виробництва одягу,
хутра та виробів з хутра (у 1,6 раза).
У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту та зв’язку спрямовано 28,0
млн.грн., що становить 8,9% освоєних обсягів інвестицій в основний капітал. Порівняно з
січнем–червнем 2008р. капітальні вкладення у розвиток цього виду діяльності зменшилися
на 72,9%.
Капіталовкладення у житлове будівництво становили 24,8 млн.грн., що на 69,3% менше,
ніж у січні–червні 2008р. Їхня частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал
становила 7,9% (за січень–червень 2008р. – 10,3%).
Будівельна діяльність
У січні–вересні 2009р. підприємствами м.Луганська виконано будівельних робіт на суму
203,7 млн.грн., що у порівняних цінах становить 47,8% до обсягів будівництва відповідного
періоду попереднього року.
Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за всіма основними видами будівельної
діяльності. В першу чергу зменшення обсягів будівництва у січні–вересні 2009р. пов’язане зі
зниженням на 52,4% обсягів робіт на будівництві будівель та споруд, питома вага яких у
загальному обсязі будівництва міста становила 86,8%. Також скоротились обсяги робіт із
завершення будівництва (на 83,8%), з оренди будівельної техніки з оператором (на 77,8%), з
підготовки будівельних ділянок (на 62,9%), з установлення інженерного устаткування
будівель та споруд (на 42,1%).
Слід зазначити, що підприємствами міста виконано 26,7% загального обсягу будівництва
області.
У січні–червні 2009р. введено в експлуатацію 1,9 тис.м2 загальної площі житла, що на
94,5% менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Із загального обсягу житла індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 1,7
тис.м2, що на 93,3% менше проти січня–червня 2008р.
За рахунок коштів державного бюджету введення в експлуатацію житла не
здійснювалось.
У січні–червні 2009р. також завершено будівництво інших об’єктів соціальної сфери.
Введено в експлуатацію концертний зал на 500 місць, з яких 408 місць (81,6% загального
обсягу) було введено за рахунок коштів державного бюджету.
У січні–червні 2009р. завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих
об’єктів та потужностей, серед яких 12,8 км місцевих трубопроводів для транспортування
газу, торгові центри, універмаги, магазини на 673 м2 торгової площі, станції технічного
обслуговування автомобілів на 750 заправок за добу, кафе на 30 посадочних місць, міські
автоматичні телефонні станції на 320 номерів.
Транспорт
Підприємствами автомобільного транспорту м.Луганська за січень–вересень 2009р.
доставлено замовникам 0,4 млн.т вантажів, що на 34,1% менше, ніж за січень–вересень 2008р.
Вантажооборот становив 329,4 млн.ткм і у порівнянні з відповідним періодом минулого року
зменшився на 25,3%. Питома вага м.Луганська в загальному обсязі вантажних перевезень
області склала 6,1%, у вантажообороті – 24,9%.
За січень–вересень 2009р. послугами пасажирського транспорту скористалися 99,8 млн.
пасажирів, пасажирооборот склав 1245,3 млн.пас.км. Порівняно з січнем–вереснем 2008р.
обсяг відправлених пасажирів зменшився на 28,4%, пасажирооборот – на 28,9%.
Обсяг відправлених пасажирів автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2009р. склав
83,7 млн.,
пасажирооборот – 1147,4 млн.пас.км. Проти січня–вересня 2008р. обсяг відправлених
пасажирів зменшився на 33,2%, пасажирооборот – на 31,2%.
За січень–вересень 2009р. фізичними особами-підприємцями перевезено 21,7 млн.
пасажирів (25,9% від загального обсягу відправлених пасажирів автомобільним транспортом
міста), виконано пасажирооборот в обсязі 331,8 млн.пас.км (28,9%). Питома вага

м.Луганська в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області, склала
25,4%, пасажирообороті – 28,7%. Обсяг перевезених пасажирів порівняно з січнем–вереснем
2008р. зменшився на 71,2%, а пасажирооборот – на 64,9%.
Фінанси
Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім
малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету)
за січень–серпень 2009р. становив 157,6 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 336,2
млн.грн., збитків – 493,8 млн.грн.).
Протягом січня–серпня 2009р. збитково працювало 45,2% підприємств, що на 12,8
відсоткового пункта більше, ніж за січень–серпень 2009р. Найбільше таких підприємств в
освіті (70,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), на транспорті
та зв’язку (65,5%), у будівництві (54,2%).
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів за січень–серпень 2009р. становив 189,6 млн.дол.США і склав по
відношенню до січня–серпня 2008р. 47,3%, імпорту – 64,6 млн.дол. та відповідно 20,4%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 125,0 млн.дол. (у січні–серпні
2008р. – 84,8 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства та фізичні особи м.Луганська
здійснювали з партнерами із 73 країн світу.
До країн СНД було експортовано 55,5% усіх товарів, до країн ЄС – 33,1% (у січні–серпні
2008р. – відповідно 53,6% та 31,0%).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 34,8%,
Сполученого Королівства – 13,7%, Німеччини – 7,4%, Казахстану – 6,3%, Азербайджану –
4,5%, Білорусі – 3,9%, Франції – 3,8%.
У загальному обсязі експорту товарів за січень–серпень 2009р. порівняно з відповідним
періодом 2008р. збільшилася частка алюмінію i виробів з алюмінію, одягу трикотажного,
продукції борошномельно-круп’яної промисловості, виробів з чорних металів, продуктів із
зернових культур. Водночас зменшилася частка експорту енергетичних матеріалів; нафти та
продуктів її перегонки, електричних машин і устаткування, какао та продуктів з нього, котлів,
машин, апаратів і механічних пристроїв.
З країн СНД імпортовано 53,1% усіх товарів, з країн ЄС − 38,9% (у січні–серпні 2008р. –
71,3% та 17,2% відповідно).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 50,9%,
Німеччини – 10,1%, Угорщини – 9,1%, Франції – 6,3%, Італії – 4,5%, Китаю – 2,9%.
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів; нафти
та продуктів її перегонки, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв, полімерних
матеріалів, пластмас, бавовни (тканин), вовни. Натомість зменшилася частка чорних металів,
залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, продуктів неорганічної
хімії.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Луганська складають механічне та
електричне обладнання, транспортні засоби та шляхове обладнання, текстиль та вироби з
текстилю, мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень–червень 2009р. становив 4,9
млн.дол.США і зменшився порівняно з відповідним періодом 2008р. у 2,2 раза, імпорту – 2,7
млн.дол. і зменшився у 2,1 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило
2,2 млн.дол. (у січні–червні 2008р. – 5,3 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції послугами здійснювалися з партнерами із 104 країн світу.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили транспортні послуги
(51,7%), послуги у сфері освіти (32,0%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під
найм та послуги юридичним особам (14,7%), імпорту – послуги готелів та ресторанів (43,3%),
транспортні послуги (31,2%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та
послуги юридичним особам (19,8%).

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, становив 1,5 млн.дол. (30,5% від загального обсягу
експорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2008р. він зменшився у 2,8 раза за рахунок
зменшення обсягів експорту послуг до Російської Федерації.
Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 3,4 млн.дол. (69,5% від загального
обсягу експорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2008р. він зменшився в 1,9 раза за
рахунок послуг до Німеччини, Сполучених Штатів Америки.
Послуги з країн СНД становили 0,7 млн.дол. (27,4% від загального обсягу імпорту
послуг). Порівняно з січнем–червнем 2008р. вони зменшились у 2,8 раза, у тому числі з
Російської Федерації – у 3,8 раза.
Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 2,0 млн.дол. (72,6% від загального
обсягу імпорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2008р. він зменшився в 1,8 раза, у тому
числі з Італії – у 6,0 раза, Німеччини – у 3,1 раза, Туреччини – у 2,5 раза, Польщі – у 2,2 раза,
Сполученого Королівства – у 2,1 раза.
Іноземними інвесторами із 27 країн світу на 1 липня 2009р. вкладено в економіку міста
80,0 млн.дол.США прямих інвестицій.
Основними країнами-інвесторами є Угорщина (39,3% загального обсягу прямих
інвестицій), Сполучене Королівство (38,3%), Кіпр (4,0%), Сполучені Штати Америки (3,4%),
Віргінські Острови, Британські (3,1%), Російська Федерація (2,1%).
Більша частина внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджено в
торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (35,7%) та
наземному транспорті (34,7%). Значні обсяги інвестицій вкладено нерезидентами в оптову
торгівлю, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям
та харчову промисловість (більше 19% загального обсягу).
Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство
Оборот підприємств оптової торгівлі м.Луганська за I півріччя 2009р. становив 4722,4
млн.грн. (63,6% від оптового товарообороту області). Порівняно з I півріччям 2008р. обсяг
оптового товарообороту зменшився на 10,5%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, за I півріччя 2009р. становив 1667,1 млн.грн., що у
порівнянних цінах становить 71,0% до I півріччя 2008р.
Товарооборот ресторанного господарства за I півріччя 2009р. збільшився проти
аналогічного періоду 2008р. на 3,5% і склав 27,6 млн.грн.
Ціни і тарифи
На споживчому ринку м.Луганська у січні–вересні 2009р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли в цілому на 21,6%. За цей час найбільш зросли в ціні м’ясо та
м’ясопродукти (на 35,1%). На 25,4% подорожчав хліб, на 24,8% – фрукти, на 23,3% – олія, на
21,8% – риба та продукти з риби, на 18,6% – макаронні вироби, на 15,3% – овочі, на 14,6% –
цукор, на 14,2% – безалкогольні напої, на 0,8% – молоко. У той же час на 2,8% подешевшали
яйця, на 2,6% – масло вершкове.
Алкогольні напої та тютюнові вироби в цілому за 9 місяців зросли в ціні на 16,1%, у тому
числі тютюнові вироби – на 19,8%, алкогольні напої – на 14,9%.
Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 31,0% в
основному за рахунок зростання цін на каналізацію (у 2,5 раза) і водопостачання (у 2,2 раза).
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 16,5%, при цьому амбулаторні послуги
подорожчали на 20,9%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 12,9%.
Зростання цін на транспорт на 24,5% відбулося, в першу чергу, за рахунок підвищення цін
на транспортні послуги (на 29,9%), паливо і мастила (на 21,1%).
Освіта в цілому подорожчала на 39,1%, у тому числі дошкільна та початкова – в 1,8 раза,
середня – на 20,1%, вища – на 10,0%.
На 19,8–2,9% стали дорожчими обслуговування в ресторанах та готелях, відпочинок та
культура, послуги зв’язку, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне
утримання житла, одяг і взуття.

Доходи населення
У січні–серпні 2009р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
(без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осібпідприємців) становила 1698 грн., що у 2,7 раза перевищує рівень мінімальної заробітної
плати (630 грн.) та у 2,5 раза – рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (669
грн.). При цьому порівняно з відповідним періодом 2008р. розмір середньої заробітної плати
збільшився на 0,7%.
В економіці міста залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами
економічної діяльності.
Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері фінансової діяльності, де заробітна
плата працівників перевищила середній показник по економіці міста в 1,7 раза.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників будівельних організацій,
готелів та ресторанів, а також підприємств з виробництва текстилю, з виробництва
електричного, електронного та оптичного устаткування, гумових та пластмасових виробів не
перевищив 67% від середнього значення цього показника по місту.
Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Луганську впродовж січня–серпня 2009р.
збільшилася на 50,5% (на 9,0 млн.грн.) і на 1 вересня становила 26,9 млн.грн., або 21,2%
загальної суми заборгованості по області. У цілому на зазначену дату обсяг невиплаченої
заробітної плати дорівнював 10,2% фонду оплати праці, нарахованого за серпень.
Борг економічно активних підприємств у січні–серпні 2009р. збільшився в 1,7 раза (на 7,7
млн.грн.) і на початок вересня становив 19,1 млн.грн., або 71,0% загальної суми
заборгованості по місту.
Із кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підприємствами на 1 вересня
2009р., 71 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, 11 – будівельні
організації, 7 – підприємства транспорту та зв’язку, 6 – організації, що здійснюють операції з
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.
Найбільше зростання суми невиплаченої заробітної плати на економічно активних
підприємствах упродовж січня–серпня 2009р. зафіксовано у промисловості (на 6,8 млн.грн.),
здебільшого за рахунок підприємств з виробництва транспортних засобів та устаткування (на
7,4 млн.грн.), а також на підприємствах транспорту та зв’язку (на 0,5 млн.грн.) та у
будівництві (на 0,4 млн.грн.). Водночас зменшення заборгованості спостерігалося на
підприємствах з добування кам’яного вугілля (на 0,9 млн.грн.).
На підприємствах-банкрутах протягом січня–серпня 2009р. спостерігалося збільшення
суми заборгованості з виплати заробітної плати на 16,7%, а на підприємствах, які
призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні) – на 40,8%.
У січні–серпні 2009р. по Луганській міськраді субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 4,6 тис. сімей (91,0% з
числа тих, які звернулися) на загальну суму 400,0 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у серпні 2009р. становив 74,3 грн.
Крім того, у січні–серпні 2009р. 28 сім’ям (90,3% з числа тих, які звернулися) було
призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та
твердого палива на загальну суму 11,5 тис.грн. Загальна сума субсидій цього виду, отриманих
населенням готівкою, становила 11,1 тис.грн.
У січні–серпні 2009р. населенням Луганської міськради сплачено за житлово-комунальні
послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 266,1 млн.грн. (93,0%
нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг уменшилась у серпні
2009р. порівняно з липнем, на 1,4% і на початок вересня становила 271,3 млн.грн., середній
термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 7,6 місяця.
У серпні 2009р. боржниками за 3 місяці і більше були: за централізоване опалення та
гаряче водопостачання 63,9% власників особових рахунків, газопостачання – 62,0%,
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 49,9%, централізоване
водопостачання та водовідведення – 40,5%, вивезення побутових відходів – 20,8%.

Ринок праці
За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня
2009р. становила 2265 осіб, що у 1,6 раза (на 877 осіб) більше порівняно з 1 жовтня 2008р.
Кількість зареєстрованих безробітних по м.Луганську складає 11,0% від загальної
кількості безробітних по області.
Рівень зареєстрованого безробіття по м.Луганську становив 0,7% від кількості населення
працездатного віку, що на 0,3 відсоткового пункта більше, ніж на 1 жовтня 2008р. і на 0,7
відсоткового пункта менше, ніж у цілому по області. Значення цього показника залишається
одним з найнижчих серед регіонів області.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні
до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2009р. становило 3 особи на 1 вільне робоче
місце (вакансію) проти 1 особи на 1 жовтня 2008р. Зазначений показник є найменшим в
області.
У січні–вересні 2009р. за сприяння державної служби зайнятості було працевлаштовано
3185 осіб, що на 16,7% менше, ніж у січні–вересні 2008р. Рівень працевлаштування
незайнятих громадян скоротився на 19,3 відсоткового пункта і становив 36,2% (в цілому по
області – 33,2%).
Демографічна ситуація
На 1 вересня 2009р. у Луганській міськраді, за оцінкою, проживало 473,2 тис. осіб.
Упродовж січня–серпня поточного року кількість населення міськради зменшилася на 4205
осіб, або на 13,3 особи у розрахунку на 1000 населення.
У загальному скороченні населення природне скорочення становило 1337 осіб, міграційне
– 2868 осіб.
Порівняно з січнем–серпнем 2008р. обсяг природного скорочення зменшився на 412 осіб
(на 23,6%).
У січні–серпні 2009р. порівняно з січнем–серпнем 2008р. у розрахунку на 1000 жителів
народжуваність збільшилась з 8,9 до 9,4 немовлят, а рівень смертності зменшився – з 14,4 до
13,6 особи.
У січні–серпні 2009р. спостерігається зменшення кількості укладених шлюбів (на 3,4%) та
кількості розлучень (на 24,6%).
Порівняно з січнем–серпнем 2008р. міграційне скорочення населення зменшилося на
15,9%. Число прибулих збільшилося з 1967 до 2069 осіб, а кількість вибулих зменшилася з
5376 до 4937 осіб.
За рахунок внутрішньорегіональної міграції у січні–серпні 2009р. населення міськради
скоротилося на 2300 осіб (у відповідному періоді 2008р. сальдо міграції у цьому потоці
становило 2652 особи). За рахунок зовнішньої міграції міськрада втратила 568 осіб, що на 189
осіб менше, ніж у відповідному періоді 2008р.
Як серед прибулих, так і серед вибулих, більшість мігрантів становили колишні мешканці
інших регіонів Луганської області (відповідно 1400 та 3700 осіб).
З інших регіонів України до Луганської міськради прибуло 488 осіб, з країн СНД – 150
осіб, з інших країн – 31 особа. До інших регіонів України вибуло 1042 особи, до країн СНД –
146 осіб, до інших країн – 49 осіб.
Навколишнє природне середовище
У І півріччі 2009р. шкідливі викиди в повітряний басейн м.Луганська здійснювали 104
підприємства. Від них в атмосферу надійшло 65,1 тис.т шкідливих речовин, що на 24,4 тис.т
(на 27,3%) менше, ніж за І півріччя 2008р.
У середньому одним підприємством м.Луганська було викинуто 626,1 т забруднюючих
речовин.
У структурі викидів забруднюючих речовин значна частка припадає на сірки діоксид
(66,9%), тверді частинки (20,2%), оксиди азоту (10,6%), оксид вуглецю (1,9%).

У розрахунку на 1 км2 території м.Луганська обсяги викидів шкідливих речовин
підприємствами склали 227,7 т, а у розрахунку на одну особу – 135,8 кг.
Головне управління статистики
у Луганській області

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА II КВАРТАЛ 2009 РОКУ
Доходи населення як в цілому по Україні, так і в кожному її регіоні у II кварталі 2009р.
продовжували зростати, хоча і значно уповільненими темпами, ніж у II кварталі 2008р.
За попередніми даними Держкомстату України номінальні доходи населення Луганської
області за II квартал 2009р. склали 10490 млн.грн., що на 6,8% більше, ніж за відповідний
період 2008р. (за II квартал 2008р. номінальні доходи населення області зросли на 43,5%). За
обсягом доходів населення на долю Луганської області припадало 4,8% номінального обсягу
доходів населення України.
Наявний доход населення збільшився на 6,5% і досяг 8117 млн.грн. Реальний наявний
доход, визначений з урахуванням цінового фактору, зменшився на 7,5% (у II кварталі 2008р.
– зріс на 11,8%).
Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу становив 1163,0 грн., що на
7,3% більше відповідного показника рік тому і в 1,9 раза – загального показника
прожиткового мінімуму, який був визначений в Україні у цей період 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 (1155,9 грн.) у м.Києві (у 2,1 раза), Донецькій (на 17,5%),
Дніпропетровській (на 12,2%) областях, м.Севастополі (на 9,9%), Запорізькій (на 9,2%),
Луганській (на 0,6%) областях. Найнижче значення цього показника зафіксовано у
Чернівецькій, Закарпатській та Вінницькій областях, де він становив відповідно 66,7%, 71,6%
та 75,1% від середнього рівня по Україні. За розміром середньомісячного наявного доходу у
розрахунку на одну особу Луганська область посіла 6 місце серед 27 регіонів України.
За II квартал 2009р. витрати населення Луганської області склали 7653 млн.грн.,
заощадження – 2837 млн.грн. і зросли порівняно з аналогічним періодом 2008р. на 4,1% та
15,1% відповідно.
Витрати у розрахунку на одну особу за II квартал 2009р. склали 3289,6 грн., що на 23,4%
менше від середнього рівня по Україні (4295,7 грн.)
Склад доходів та витрат населення Луганської області за II квартал 2009р.
характеризується наступними даними:
Млн.грн.
Доходи
заробітна плата
прибуток та змішаний доход
доходи від власності (одержані)
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
у тому числі
соціальні допомоги
Витрати та заощадження
придбання товарів та послуг
доходи від власності (сплачені)
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені
поточні трансферти
у тому числі
поточні податки на доходи, майно тощо
нагромадження нефінансових активів
приріст фінансових активів

У % до
підсумку

10490
4409
918
245
4918

100,0
42,0
8,8
2,3
46,9

3224
10490
6787
183

30,7
100,0
64,7
1,8

683

6,5

501
4
2833

4,8
0,0
27,0
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ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ПО РЕГІОНАХ
ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2009 РОКУ
Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах
підприємств (без ПДВ та акцизу)
у % до всієї
тис.грн.
реалізованої продукції

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Україна1
Донецька
Дніпропетровська
Луганська
Запорізька
Харківська
м. Київ
Полтавська
Одеська
Київська
Львівська
Черкаська
Миколаївська
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Сумська
Івано-Франківська
Хмельницька
Чернігівська
Житомирська
Рівненська
Херсонська
Кіровоградська
Волинська
Закарпатська
Тернопільська
Чернівецька
м. Севастополь

464556727,3
85773949,7
72212874,9
39686742,5
35507084,0
27834133,6
24674988,1
23958430,2
17252925,8
16332853,6
13901293,1
12147835,9
11087420,3
9034799,5
8374526,4
7751340,6
7750018,7
6620170,5
6500021,1
6357746,3
5833998,2
5162984,6
4680162,8
4030352,7
3668488,1
3074185,6
2127328,1
1576954,3

100
18,5
15,5
8,5
7,6
6,0
5,3
5,2
3,7
3,5
3,0
2,6
2,4
1,9
1,8
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3

____________________

Обсяг реалізованої промислової продукції по Україні включає дані по підприємствах, які
подають консолідовані звіти (без розподілу за регіонами).
1
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ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області у жовтні
2009р. склав 100,5%, що на 0,4 в.п. менше загальнодержавного рівня (100,9%) і на 1,4 в.п.
відповідного показника по Луганській області, що склався у жовтні 2008р. (101,9%).
Продукти харчування і безалкогольні напої у жовтні 2009р. подорожчали на 0,5% (по
Україні в цілому на 0,7%). Зростання індексу цін викликано, в першу чергу, подорожчанням
молока, яєць (на 4,5%), вершкового масла (на 1,9%), овочів (на 1,6%) у тому числі помідор,
огірків, баклажан, кабачків, перцю (в цілому на 11,6%), коренеплодів, цибулі (на 2,7%). На
1,4% стали дорожче консервоване молоко, кондитерські вироби з цукру, на 1,3%, – сир і
м’який сир (творог), маргарин, на 0,8% – цукор, безалкогольні напої, кондитерські вироби з
борошна, на 0,6% – їстівні тваринні жири, на 0,5%– риба і продукти з риби. Разом з тим на
3,6% подешевшали фрукти, на 0,9% – рис, на 0,7% – яловичина.
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних із утриманням та ремонтом житла
зросла на 0,3% за рахунок підвищення квартирної плати (на 1,9%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров'я на 1,1% відбулося, головним чином, за рахунок
зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання (на 1,5%).
Протягом місяця на 0,3% знижено ціни на транспорті, що обумовлено здешевленням
бензину (на 2,3%) та автомобілів (на 0,6%).
У сфері освіти товари і послуги подешевшали на 0,2%, у тому числі дошкільна та
початкова освіта – на 3,0%, навчання на курсах – на 0,1%.
Крім того, у жовтні 2009р. підвищилися ціни на обслуговування в ресторанах та готелях
(на 1,2%), одяг і взуття (на 0,8%), алкогольні напої і тютюнові вироби (на 0,6%), предмети
домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла (на 0,5%).
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У ВЕРЕСНІ 2009 РОКУ
У вересні 2009р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
Луганської області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та
зайнятих у громадян-підприємців) порівняно з відповідним періодом минулого року
зменшилася на 7,1% і становила 538,3 тис. осіб. Середній розмір їхньої номінальної
заробітної плати становив 1918 грн. та значно перевищував законодавчо встановлені
державні соціальні стандарти: у 3,0 раза – рівень мінімальної заробітної плати (630 грн.) та у
2,9 раза рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (669 грн.). Порівняно з
серпнем 2009р. розмір заробітної плати збільшився у середньому на 2,0%, а з вереснем 2008р.
– зменшився на 0,2%.
У вересні п.р. порівняно з серпнем збільшення рівня номінальної заробітної плати
відбулося на підприємствах більшості видів економічної діяльності, найбільш суттєве – у
готелях та ресторанах (на 11,0%) та в установах освіти (на 9,8%), а в промисловості – на
підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів (на 29,1%). Водночас
зменшення рівня заробітної плати спостерігалось на підприємствах з виробництва шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 26,9%), у текстильному виробництві, виробництві
одягу (на 8,3%), фінансових установах (на 7,8%), целюлозно-паперовому виробництві (на
4,5%).
У більшості регіонів області відбулося збільшення середньої заробітної плати. Темпи її
приросту коливалися від 0,1% у містах Антрациті та Кіровську до 11,8% в Антрацитівському
районі. Водночас зменшення показника зафіксовано у м.Сєвєродонецьку (на 0,1%),
Біловодському (на 0,3%), Свердловському (на 0,6%), Троїцькому (на 1,2%), Новоайдарському
(на 4,3%) районах та м.Свердловську (на 4,6%).
Найвищий рівень оплати праці у вересні 2009р. мали працівники, зайняті у фінансовій
сфері, а серед промислових видів діяльності – зайняті на підприємствах з добування
кам’яного 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, підприємств текстильного
виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, виробництва шкіри, виробів зі
шкіри, виробництва транспортних засобів та устаткування, торгівлі, готелів та ресторанів був
на 36-51% нижчим від середнього по області.
Середній розмір оплати праці в усіх містах та районах перевищував прожитковий мінімум
для працездатної особи, разом з тим лише у 10 з 32 регіонів заробітна плата була вищою за
середню по області: у містах Ровеньки (2852 грн.), Свердловську (2519 грн.), Краснодоні
(2317 грн.), Алчевську (2259 грн.), Лутугинському (2207 грн.), Перевальському (2132 грн.)
районах, містах Антрациті (2044 грн.), Первомайську (2016 грн.), Лисичанську (1943 грн.),
Красному Лучі (1921 грн.).
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у вересні 2009р. порівняно з
серпнем становив 101,6%, а відносно вересня 2008р. – 86,1%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж вересня збільшилася на 34,3% і на
1 жовтня 2009р. становила 170,5 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно
активні підприємства припадає 76,8%, на підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання,
щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом) – 21,8%, решта – на економічно неактивні підприємства.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім
місяцем збільшилася на 50,3% і на 1 жовтня 2009р. становила 130,9 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості
(77,3%), будівництва (10,3%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надають послуги підприємцям (5,7%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних
підприємствах станом на 1 жовтня 2009р. припадає на підприємства міст Свердловська
(31,4%) та Луганська (21,9%).
На початок жовтня 2009р. вчасно не отримали заробітну плату 55,8 тис. осіб, або 10,5%
від загальної кількості штатних працівників економічно активних підприємств. Серед них
78,6% працівників були зайняті на промислових підприємствах. Кожному із зазначених
працівників не виплачено в середньому 2145 грн., що перевищує на 11,8% середню заробітну
плату по області за вересень 2009р.
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ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2009 РОКУ
У січні–вересні 2009 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги,
включаючи погашення боргів попередніх періодів, 950,8 млн.грн. (96,1% нарахованих за цей
період сум). Серед регіонів області найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги
спостерігався у Сватівському районі (146,9%), найнижчий – у м.Свердловськ (86,7%).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із
розрахунку 100 кВт.год) на одного власника особового рахунку у вересні 2009 року
становили 153,0 грн., що на 8,5 % більше відповідного періоду 2008 року.
Оплата населенням житлово-комунальних послуг
Нараховано населенню
до оплати, тис.грн.
у
січні–
у вересні
вересні
2009р.
2009р.
Л уг ан сь ка
о бл аст ь
м.Алчевськ
м.Антрацит
м.Брянка
м.Кіровськ
м.Красний Луч
м.Краснодон
м.Лисичанськ
м.Луганськ
м.Первомайськ
м.Ровеньки
м.Рубіжне
м.Свердловськ
м.Сєвєродонецьк
м.Стаханов
райони
Антрацитівський
Біловодський
Білокуракинський
Краснодонський
Кремінський
Лутугинський
Марківський
Міловський
Новоайдарський
Новопсковський
Перевальський
Попаснянський
Сватівський
Свердловський
Слов’яносербський
СтаничноЛуганський
Старобільський

Оплачено населенням,
тис.грн.
у
січні– у
вересні
вересні
2009р.
2009р.

Рівень оплати населенням,
%
у
січні–
у
вересні
вересні
2009р.
2009р.

989709,2
67318,5
29635,1
13532,7
9646,7
20470,7
32285,8
61004,2
311498,4
25651,7
29318,5
29627,2
33748,3
118672,3
46861,6

71454,5
4710,7
1576,1
897,7
790,4
1702,8
2369,9
4996,8
25333,3
1582,7
1957,7
1848,1
2448,4
9677,1
3250,3

950832,4
65549,5
27471,5
12090,1
9137,0
20584,7
30155,0
55121,3
294159,0
24781,3
29488,3
29222,7
29274,8
107796,7
42108,4

78177,2
5484,9
2013,3
1047,8
731,7
1616,7
2436,9
4911,9
28043,6
1954,1
2246,8
2528,5
2257,1
10133,3
3888,4

96,1
97,4
92,7
89,3
94,7
100,61
93,4
90,4
94,4
96,6
100,61
98,6
86,7
90,8
89,9

109,41
116,41
127,71
116,71
92,6
94,9
102,81
98,3
110,71
123,51
114,81
136,81
92,2
104,71
119,61

1781,8
6132,9
5371,0
6821,4
12932,7
15936,2

67,4
269,4
211,6
301,9
699,7
1145,6

1883,9
7161,0
6101,3
6861,3
13126,9
16161,1

70,1
221,2
207,8
377,4
775,7
1206,9

105,71
116,81
113,61
100,61
101,51
101,41

104,01
82,1
98,2
125,01
110,91
105,31

5002,2
3652,0
6119,9
10424,6
16316,6
8928,5
5825,5
2073,6
14891,0

204,2
153,3
254,8
429,2
1218,3
569,0
243,5
90,4
985,0

5780,7
4205,2
7245,3
11915,7
15286,5
8755,1
8558,8
2100,7
14836,5

205,6
128,0
283,4
426,2
1251,6
610,0
308,2
88,3
1068,7

115,61
115,11
118,41
114,31
93,7
98,1
146,91
101,31
99,6

100,71
83,5
111,21
99,3
102,71
107,21
126,61
97,6
108,51

16703,6
16565,8

586,0
674,5

18063,7
19848,3

724,2
749,6

108,11
119,81

123,61
111,11

Троїцький
4958,2
208,7
6000,1
179,3
121,01
85,9
_______________________
1
За рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100%).
Довідково: показники наведені без урахування електроенергії.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у вересні
2009 року, порівняно з серпнем, на 0,9% і на початок жовтня п.р. становила майже 772,2
млн.грн. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 7
місяців. Зменшення заборгованості відбулося в 10 містах та в 11 районах області. У
порівнянні з відповідним періодом 2008 року заборгованість збільшилася на 15,3%.
У вересні 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за газопостачання 49,7% власників
особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 47,3%, утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій – 35,8%, централізоване водопостачання та
водовідведення – 35,2%, вивезення побутових відходів – 26,0%.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 «Про
затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних
платежів за житлово-комунальні послуги», у січні–вересні 2009 року з населенням було
укладено 968 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума,
на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості,
становила 1203,0 тис.грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів
склала 4155,5 тис.грн.
У загальній сумі заборгованості не враховані дані заборгованості населення
підприємствам-банкрутам (організаціям, установам) та підприємствам, які призупинили
діяльність, включаючи ті, на які порушено справу про банкрутство. На кінець вересня 2009
року таких підприємств нараховувалось 122. Загальна сума заборгованості населення
зазначеним підприємствам становила 57,6 млн.грн. Крім того, загальна сума заборгованості
скоригована за рахунок часткового списання заборгованості минулих періодів.
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