ДО ДНЯ ЕНЕРГЕТИКА
22 грудня, у день зимового сонцестояння, країна відзначає День енергетика.
Електроенергетика забезпечує електричною енергією економіку країни на підставі її збалансованого
виробництва та розподілення. Вона має важливе значення для будь-якої промислово розвиненої країни, оскільки
відносно легко транспортується на великі відстані та розподіляється між споживачами.
Якість, повнота, сталість та своєчасність енергозабезпечення регіону є базовими чинниками щодо визначення
економічного потенціалу області, розвитку науково-технічного прогресу, забезпечення росту продуктивності праці
та, в кінцевому підсумку, добробуту луганчан.
Своє професійне свято енергетики області зустрічають певними успіхами За десять місяців поточного року в
області вироблено 4,8 млрд.кВт-годин електроенергії та реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на
4770,7 млн.грн. Питома вага галузі в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області складає
10,5%.
Не зважаючи на фінансову кризу, 75,0% підприємств галузі були прибутковими і за дев’ять місяців 2009р.
одержали 44,8 млн.грн. прибутку. В цілому фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
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рентабельності 4,9%.
У січні–вересні 2009р. на розвиток діяльності підприємств з виробництва та розподілення електроенергії
Луганської області спрямовано 87,6 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що складає 5,1% від загального
обсягу інвестицій, освоєних у промисловості області. Серед регіонів області значну частку інвестицій в основний
капітал освоєно підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії міст Луганська, Красного Луча та
Краснодонського району.
Головне управління статистики вітає всіх енергетиків області з професійним святом.
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ПРО ПІДГОТОВКУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДО РОБОТИ В ЗИМОВИХ УМОВАХ
ПО РЕГІОНАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ
Станом на 1 жовтня 2009р. про підготовку житлового фонду та об’єктів комунального господарства до роботи
в зимових умовах звітували 1090 підприємств, які мають на своєму балансі житлові будівлі, або об’єкти
комунального і теплоенергетичного господарства.
На балансі суб’єктів господарювання перебувало 22951 будинків. До роботи в зимових умовах підготовлено
21062 будинки, що становить 91,8% (на 1,8% більше порівняно з відповідною датою 2008 року). Із загальної
кількості будинків – 3970 будинків потребувало ремонту покрівлі, 4883 будинків – опалювальної системи, 1653 ремонту системи гарячого водопостачання. Фактично на звітну дату ремонт покрівлі проведено у 2598 будинках,
ремонт опалювальної системи у 4510 будинках, ремонт системи гарячого водопостачання у 1096 будинках, що
складає відповідно 65,4%, 92,4% та 66,3% від потреби. Загальна площа підготовлених до зими будинків склала
27,6 млн.кв.м.
Найбільше підготовлені до зими житлові будинки у містах Антрацит, Брянка, Кіровськ, Сєвєродонецьк та
Білокуракинському, Марківському, Новопськовському, Слов’яносербському районах (98,1–100,0% усіх будинків).
Найменшим рівень підготовленості житлових будинків був у м.Лисичанськ та Біловодському, Кремінському,
Новоайдарському, Сватівському районах – 50,6–75,8% житлових будинків.
Серед об’єктів теплопостачання було відремонтовано 732 котельні, що на 31 одиницю менше ніж рік тому.
Капітальний ремонт проведено у 45 котельнях. У цілому рівень підготовки котелень до роботи в осінньо-зимовий
період становив 96,5%.
На початок жовтня поточного року протяжність відремонтованих теплових мереж становила 710,8 тис.м і
склала 91,3% від загальної протяжності тих, які потребували ремонту. З них капітально відремонтовано лише
22,9 тис. м, або 65,9% від передбаченого.
На початок жовтня поточного року протяжність відремонтованих водопровідних мереж становила 112,7
тис.м, що складає лише 4,3% від загальної протяжності тих, які потребували ремонту. Із 1035,3 тис.м
водопровідних мереж, які потребували капітального ремонту, відремонтовано 52,5 тис.м, або 5,1%.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2009 РОКУ
На 1 жовтня 2009р. по Луганській області звітувало 3,2 тис. підприємств, для яких оптова торгівля є
основним видом діяльності. Загальний оборот (без ПДВ і акцизу) за січень–вересень 2009р. становив 15,7
млрд.грн. і зменшився проти відповідного періоду попереднього року на 19,8%. Обсяг оптового товарообороту
порівняно з січнем–вереснем 2008р. зменшився на 26,3% і становив 11,7 млрд.грн.
У структурі загального обороту відмічено незначні коливання. Так, на 6,7 в.п. зменшилася частка оптового
товарообороту та одночасно збільшилися частки обороту від інших видів діяльності на 4,3 в.п, роздрібного
товарообороту – на 1,8 в.п., обороту від посередницької діяльності – на 0,6 в.п.
Провідне місце у структурі оптового товарообороту займають непродовольчі товари, продаж яких дорівнює
9,7 млрд.грн. Продовольчих товарів реалізовано на 2,0 млрд.грн. У товарній структурі оптового товарообороту
непродовольчих товарів переважна частка припадала на торгівлю кам’яним вугіллям (19,5%), а також бензином
моторним (7,3%), дизельним пальним (4,9%), напівфабрикатами з алюмінію або сплавів алюмінієвих (4,1%) та
алюмінієм необробленим (3,2%). З продовольчих товарів найбільш активно велась торгівля пивом (11,1% від
оптового товарообороту продовольчих товарів), кондитерськими виробами з цукру, включаючи білий шоколад,
без вмісту какао (8,8%), шоколадом та виробами шоколадними (6,1%), олією рафінованою (5,5%), водами
мінеральними та газованими непідсолодженими і неароматизованими (4,9%) та горілкою, іншими міцними
спиртовими напоями (4,6%).
На 1 жовтня 2009р. запаси товарів підприємств оптової торгівлі становили 706,4 млн.грн.
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САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ВІДПОЧИНОК
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2008/09 РОЦІ
Для відновлення утраченого здоров’я, профілактики професійних та загальних захворювань, а також
забезпечення організованого відпочинку населення в Луганській області розгорнута мережа закладів санаторнокурортного лікування та відпочинку.
На кінець вересня 2009 року у Луганській області нараховувалося 88 санаторно-курортних (оздоровчих)
закладів тривалого перебування проти 92 у відповідному періоді минулого року. У їх складі 12 санаторіїв (у тому
числі 7 – для дітей), 29 санаторіїв-профілакторіїв, 2 дитячі оздоровчо-санаторні заклади цілорічної дії та 45 баз
відпочинку. Із загальної кількості санаторно-курортних (оздоровчих) закладів 24 на 1207 місць не працювали.
Основною причиною, як і у попередні роки, є відсутність коштів у підприємств (організацій) на експлуатацію
закладів.
Найбільша кількість закладів для лікування та відпочинку зосереджена у Краснодонському районі, місті
Луганську, а також у найкращих куточках Ісаківського водосховища в Перевальському районі та на мальовничих
берегах Сіверського Донця у Слов’яносербському районі. Більшість санаторіїв-профілакторіїв розташована у
промислових центрах, таких як міста Луганськ, Алчевськ, Красний Луч, Свердловськ.
У санаторно-курортних (оздоровчих) закладах у період з 1 жовтня 2008 року по 30 вересня 2009 року
відпочивали та відновлювали здоров’я 48,6 тис. осіб, з яких 93 особи з числа постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС. Переважна більшість оздоровлених (71,4%) відпочивали протягом тривалого часу, тобто 3 дні і більше.
У 2008/09 році в санаторіях, санаторіях-профілакторіях, на базах та інших закладах відпочинку поряд із
дорослим населенням області відпочивали та оздоровлювались діти та підлітки. Серед загальної кількості
оздоровлених їх кількість становила 6981 особа.
Протягом 2008/09 року у санаторіях області (на 1028 цілорічних ліжок) пройшли курс лікування 8965 осіб, з
них – 2029 дітей та підлітків. Більше половини всіх санаторіїв приймали хворих на туберкульоз, з них 4 санаторія
– хворих дітей. У туберкульозних санаторіях знаходилось на лікуванні 1265 осіб, з яких 697 – діти та підлітки.
У місті Луганську працює Луганський обласний дитячий санаторний центр цілорічної дії “Незабудка”, де
лікувалось 1239 дітей, у тому числі 19 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
У санаторіях-профілакторіях відпочивали та були оздоровлені 19,7 тис. осіб.
Найбільшу питому вагу серед санаторно-курортних (оздоровчих) закладів області складали бази відпочинку,
які працювали влітку. Їх послугами скористались 18,7 тис. осіб, майже три чверті з яких віддали перевагу
короткотерміновому відпочинку, тобто відпочивали протягом 1-2 днів.
Послугами санаторно-курортних (оздоровчих) закладів нашої області скористалися не тільки жителі
Луганщини, але і 260 дітей та підлітків з Донеччини.
Крім українців у санаторно-курортних закладах нашої області мали змогу пройти курс лікування 6 громадян
Російської Федерації та 11 мешканців Польщі.
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ЦІНИ І ТАРИФИ
,Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області у листопаді 2009р. склав
101,1%, що відповідає загальнодержавному рівню (101,1%) і
на 0,6 в.п. менше відповідного показника по
Луганській області, що склався у листопаді 2008р. (101,7%).
Продукти харчування і безалкогольні напої у листопаді 2009р. подорожчали на 1,5% (по Україні в цілому на
1,6%). Зростання індексу цін викликано, в першу чергу, подорожчанням цукру (на 14,8%). На 9,6% стали
дорожче яйця, на 6,8% – молоко, на 6,1% – капуста, на 3,5% – вершкове масло, на 3,3% – маргарин, на 3,0%
– фрукти, на 2,9% – сирі і м’який сир (творог). На 2,6–0,3% зросли ціни на олію, кондитерські вироби з цукру,
консервоване молоко, кисломолочну продукцію, їстівні тваринні жири, макаронні вироби, картоплю.
Разом з тим на 2,0% подешевшали
м'ясо птиці, свіжа, охолоджена і заморожена риба, на 0,9% –
коренеплоди, на 0,3% – рис.
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням і ремонтом житла, зросла на 0,1% за рахунок
підвищення вартості скрапленого газу (на 16,3%), плати за мешкання в гуртожитках (на 2,7%), гарячу воду і
опалювання (на 0,7%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% відбулося за рахунок зростання цін на фармацевтичну
продукцію, медичні товари та обладнання (на 1,4%).
Протягом місяця на 1,2% зросли ціни на транспорті, що обумовлене подорожчанням
пасажирських
авіаперевезень (на 35,5%).
У сфері освіти товари і послуги подорожчали на 0,1%, у тому числі дошкільна і початкова освіта – на 1,0%,
навчання на курсах – на 0,6%.
Крім того, у листопаді 2009р. підвищилися ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби (на 1,5%), одяг і
взуття (на 1,0%), відпочинок і культуру (на 0,5%), обслуговування в ресторанах і готелях (на 0,4%), предмети
домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла (на 0,3%).
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ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2009 РОКУ
За січень-жовтень 2009р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції
(робіт, послуг) на 45618,2 млн.грн. У структурі реалізації 72,4% складає продукція переробної промисловості, з
якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення
(31,3%),
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
(23,4%),
хімічної і
нафтохімічної промисловості (6,4%).
Частка підприємств добувної промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції склала 13,9%, з
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 13,7%.
Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової іяльності1 за січень-жовтень 2009р.

Промисловість
Добувна і переробна промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв
Легка промисловість
Оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини, крім меблів
Целюлозно-паперове виробництво та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів
Машинобудування
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у
відпускних цінах підприємств
(без ПДВ та акцизу)
за січень–жовтень 2009 року
у % до всієї
тис.грн.
реалізованої
продукції
45618162,8
100,0
39375733,1
86,3
6333536,2
13,9
33042196,9
72,4

Довідково: структура
обсягу реалізованої
промислової продукції,
без врахування
вартості
електроенергії, газу та
води, придбаних для
перепродажу, %
100,0
92,3
14,8
77,5

1871348,9
67679,3

4,1
0,2

4,4
0,2

18170,8

0,0

0,0

658137,1
14291418,2
2936816,8

1,5
31,3
6,4

1,5
33,5
6,9

456543,2

1,0

1,1

10684334,9
1911478,1

23,4
4,2

25,1
4,5

6242429,7

13,7

7,7

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.
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У ЖОВТНІ 2009 РОКУ
У жовтні 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 7,2% і становила 538,2 тис. осіб. Середній розмір їхньої
номінальної заробітної плати становив 1930 грн. та значно перевищував законодавчо встановлені державні
соціальні стандарти: у 3,0 раза – рівень мінімальної заробітної плати (650 грн.) та у
2,9 раза рівень
прожиткового мінімуму для працездатної особи (669 грн.). Порівняно з вереснем 2009р. розмір заробітної плати
збільшився у середньому на 0,6%, а з жовтнем 2008р. – на 2,4%.
У жовтні п.р. порівняно з вереснем на підприємствах окремих видів економічної діяльності відбулося як
збільшення рівня номінальної заробітної плати, так і зменшення. Найбільш суттєве збільшення показника
зафіксовано у торгівлі (на 3,3%), а в промисловості – на підприємствах по обробленню деревини та виробництву
виробів з деревини, крім меблів (на 13,3%). Водночас значне зменшення рівня заробітної плати спостерігалось на
підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 36,1%), виробництва електричного,
електронного та оптичного устатковання (на 8,6%), у сфері досліджень і розробок (на 6,7%), фінансових
установах (на 6,2%).
У більшості регіонів області відбулося збільшення середньої заробітної плати. Темпи її приросту колива-лися
від 0,7% у м.Красний Луч до 7,3% у м.Стаханові. Водночас значне зменшення показника зафіксовано у
Новопсковському районі (на 6,5%).
Найвищий рівень оплати праці у жовтні 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 1,3 раза та 1,7 раза відповідно.
Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників лісового та сільського господарства, охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги, торгівлі, готелів та ресторанів, 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 був на 33-74% нижчим від середнього по області.
Середній розмір оплати праці в усіх містах та районах перевищував прожитковий мінімум для працездат-ної
особи, разом з тим лише у 9 з 32 регіонів заробітна плата була вищою за середню по області: у містах Ровеньки
(2945 грн.), Свердловську (2540 грн.), Краснодоні (2378 грн.), Лутугинському районі (2355 грн.), м.Алчевську
(2280 грн.), Перевальському районі (2194 грн.), містах Антрациті (2156 грн.), Первомайську (1983 грн.),
Красному Лучі (1933 грн.).
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у жовтні 2009р. порівняно з вереснем становив
100,2%, а відносно жовтня 2008р. – 89,9%.
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2009 РОКУ
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж жовтня зменшилася на 16,9% і на 1 листопада 2009р.
становила 141,7 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 66,8%,
на підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) – 31,6%, решта – на економічно неактивні
підприємства.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем зменшилася на
27,8% і на 1 листопада 2009р. становила 94,6 млн.грн.
Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (75,8%), будівництва
(10,5%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги
підприємцям (7,0%).
Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом
на 1 листопада 2009р. припадає на підприємства міст Луганськ (32,2%) та Рубіжне (11,2%)
На початок листопада 2009р. вчасно не отримали заробітну плату 36,5 тис. осіб, або 6,9% від загальної
кількості штатних працівників економічно активних підприємств. Серед них 78,4% працівників були зайняті на
промислових підприємствах. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2303 грн., що
перевищує на 19,3% середню заробітну плату по області за жовтень 2009р.
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