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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

арк. –  аркуш  
в.п. – відсотковий пункт  
г – грам 
га – гектар 
грн. – гривня 
год  – година 
дал – декалітр 
ГДК – гранично–допустимі    
концентрації  
дол.США – долар США 
кВ – кіловольт 
кв.м – квадратний метр 
кВт – кіловат  
кВт.год – кіловат–година 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км/год – кілометр на годину 
крб. – карбованець  
куб.м – кубічний метр 
 

л – літр 
к.од. – кормова одиниця 
люд.–год. – людино–година 
люд.–дні – людино–дні 
м – метр 
млн. – мільйон 
млрд. – мільярд 
мм – міліметр 
пас.км – пасажиро–кілометр 
п.р. – поточний рік 
р. – рік 
рр. – роки 
р.б. – разів більше 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно–кілометр 
ум. – умовний 
ц – центнер 
шт. – штуки 
% – відсоток 
‰ – промілле 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

  Тире (–) – явищ не було. 
Три крапки (…) – відомості відсутні. 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами. 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або 

недоцільне. 
Символ (*) – оцінка, розрахунок. 
“у тому числі”, “з них” – наведено не всі доданки загальної суми.  
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ 

 
 
 

 

Фактично  
за звітний 

період 
звітного 
року 

Темпи зростання, зниження  у % 
 звітний місяць 
звітного року 

до 

звітний 
період 
звітного 
року до 
відповід-

ного 
періоду  
поперед-
нього року 

довідково: 
звітний 
період 

попередньог
о року до 

відповідного 
періоду 

 позаминулого 
року 

поперед
нього 
місяця 
звітного 
року 

звітного 
місяця 
минуло-
го року 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції, робіт, послуг,млн.грн. 1006,5 х х х х 
Індекс промислового виробництва х х х х х 
Обсяг виконаних будівельних 
робіт, тис.грн. 8722 116,2 30,4 31,8 75,4 
Вантажооборот, тис.ткм                 * 73,6 7,7 14,1 250,4 
Пасажирооборот, тис.пас.км 89,0 96,6 89,1 85,3 124,8 
Середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника 

     

  номінальна, грн. 1382 91,3 77,1 80,0 х 
Заборгованість із виплати 
заробітної плати,  тис.грн. 11939,7 97,6 196,9 Х х 
у т.ч. за рахунок бюджетних  
коштів - - - Х х 

Індекс цін виробників 
промислової продукції х 105,7 х X x 
Індекс споживчих цін х 102,1 х 119,4 120,1 

 
 * -  дані є конфіденційні 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

У вересні 2009р. по обсягам промислового виробництва звітувало 27 
підприємств м.Стаханова. Обсяги реалізованої промислової продукції, робіт, 
послуг за вересень 2009р. склав 160639,4тис.грн., а за період с початку 
звітного року цей показник склав 1006498,2тис.грн. За функціональним 
принципом головну роль у підвищенні обсягів реалізації зіграла переробна 
промисловість, яка склала 91,6% від загального обсягу. На цей показник 
значно вплинула реалізація промислової продукції, робіт, послуг по 
слідуючих напрямках: металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів, хімічна та нафтохімічна промисловість та разом із нею 
машинобудування, які спрацювали однаково, відповідно 50,6% та 19,6%. Як  
вплинули інші основні види обсягів реалізації промислової продукції  на 
збільшення основного показника можне побачити в таблиці: 

 
Структура обсягів реалізованої продукції у розрізі КВЕД  

 
 Обсяг реалізованої продукції (робіт,  

послуг) у відпускних цінах 
підприємств (без ПДВ та акцизу) 

 за  січень-вересень  2009 року 

тис.грн. у % до загального 
обсягу  

Промисловість  1006498,2 100,0 
Добувна промисловість 7568,1 0,8 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 

7568,1 0,8 

Переробна промисловість 922154,1 91,6 
З неї   
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

14502,5 1,4 

Легка промисловість 2508,6 0,2 
текстильне виробництво; виробництво  
одягу, хутра та виробів з хутра 

2508,6 0,2 
       Оброблення деревини та виробництво            

виробів з деревини, крім меблів 
1,4 0,0 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 197538,1 19,6 
хімічне виробництво 196665,0 19,5 
виробництво гумових та пластмасових  
виробів 

873,1 0,1 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

507,3 0,1 
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 

509337,4 50,6 

Машинобудування 197758,8 19,6 
виробництво машин та устаткування 5290,3 0,5 
виробництво транспортних засобів та  
устаткування 

192468,5 19,1 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

76776,0 7,6 
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Обсяг реалізованої продукції добувної і обробної промисловості у 

відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) за 9 місяців 2009р. склав 
929722,2тис.грн. Структура обсягів реалізації добувної та обробної 
промисловості в розподілі за групами розташувалась таким чином:  

сировинна продукція склала       - 77,5%  від загального обсягу 
інвестиційна продукція               - 21,5% 
товари широкого використання - 1,0% 
товари тривалого використання - 0,0% 

 
ТОВАРНІ РИНКИ 

 
 За вересень 2009р. про використання паливно – енергетичних ресурсів 
звітували 115 підприємств, що на 17,3% менше ніж за вересень 2008р. 
 Залишки на кінець звітного періоду  по вугіллю кам’яному зменшились  
на 64,1% у порівнянні з попереднім місяцем  та зменшились на 74,6%  у 
порівнянні з вереснем 2008р., по бензину моторному залишки збільшились 
на 5,1% до серпня 2009р., та зменшились на 6,0% до вересня 2008р.,  по 
дизельному паливу  зменшились на 19,1% до серпня 2009р. та на 8,0% 
зменшились до вересня 2008р.   
 Протягом  вересня 2009р. було використано вугілля кам’яного – 
5255,5тонни (на 7,2% менше, ніж за вересень 2008р.), у порівнянні з 
попереднім місяцем використання збільшилось на 73,6%,  газу природного – 
3039,5тис.м.куб. (на 39,1% менше, ніж за вересень 2008р.), до серпня 2009р. 
використання зменшилось на 1,2%, бензину моторного – 94,5тонни (на 42,1 
% менше, ніж за вересень 2008р.), на 5,9% більше, ніж за серпень 2009р.,  
пальна дизельного – 187,6тонни (на 49,8% менше, ніж за  вересень 2008р.), на 
6,0% більше, ніж за серпень 2009р.  
 
  

Використання енергетичних матеріалів  
по підприємствах м.Стаханова 

 
 Використання Темп росту, 

% 
Відхилення, 

+;- вересень 
2008р. 

вересень  
2009р. 

Вугілля кам’яне (тонн) 5660,9 5255,5 92,8 -405,4 
Газ природний (тис куб м) 4991,4 3039,5 60,9 -1891,9 
Бензин моторний (тонн) 163,2 94,5 57,9 -68,7 
Газойль (дизельне пальне) 373,9 187,6 50,2 -186,3 
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 Основну питому вагу використання бензину моторного по маркам, як і 
у попередні періоди займає А-72-80 (49,3% у вересні 2009р., 52,5% у вересні 
2008р., 47,5%  у серпні 2009р.).  

 
 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У вересні 2009р. в м. Стаханові виконували  будівельну діяльність 20 
підприємство, що склало  3,9% від загальної кількості підприємств області. 
Чотирнадцять   підприємств  працювали у звітному періоді. 
   Обсяг робіт, виконаний власними силами будівельних організацій 
м.Стаханова за січень-вересень 2009р. склав 8722тис.грн., або 1,2% від 
обсягу робіт, виконаних будівельними організаціями Луганської області 
(764811тис.грн.). Темп росту склав 31,8%. За обсягами виконаних 
будівельних робіт м.Стаханов займає 12 місце по Луганської області.  
 

Обсяг  виконаних будівельних робіт      
                                                                                              k = 1,127                                                         

 Виконано 
будівельних 

робіт 
тис.грн. 

січень - вересень 
2008р. 

Виконано 
будівельних 

робіт 
тис.грн. 

січень-вересень  
2009р. 

у відсотках до 
відповідного 

періоду 
попереднього 

періоду 

Всього по місту 24314 8722 31,8 
 
Найбільший обсяг будівельних робіт, за видами економічної діяльності, 

приходиться на організації, зайнятими будівництвом будівель та споруд     - 
4056тис.грн.   

Використання бензину моторного по маркам 
у вересні 2009р. по м.Стаханову (тонн)

46,6

26,1
21,8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

А 72-80 А 90-93 А 94-98
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Обсяг виконаних будівельних робіт за видами 
будівельної діяльності за січень-вересень  2009р. 

 
 виконано 

будівельних робіт 
за січень-вересень 

 2009р. тис.грн. 

у відсотках до 
загального 

обсягу 
виконаних 
буд. робіт 

 
січень-
вересень  
2008р. 

Всього  8722 100,0 31,8 
у тому числі:    
підготовка будівельних ділянок       45.1 0 0 0 
будівництво будівель та споруд      45.2 4056 46,5 17,5 
установлення інженерного 
устаткування будівель та споруд     45.3 

 
2811 

 
32,2 

 
115,3 

роботи з  завершення будівництва   45.4 1855 21,3 113,2 
 

Зміни обсягів підрядних робіт будівельними 
підприємствами,

(нарастаючим підсумком, у  % до відповідного періоду
попереднього року).

75,472,976,180,274,974,578,6
93,9

70,4

26,4
35,3 31,832,53336,6

26,326,230,2

0

20

40

60

80

100

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень

2008рік 2009рік

 
Як видно з графіка, темпи обсягів будівельних робіт зменшуються  в 

порівняні з відповідним періодом минулого року. 
 

     ТРАНСПОРТ 
 
    За січень-вересень 2009р. пасажирськими перевезеннями м.Стаханова 
займалися 5 підприємства, вантажними – 2 підприємства.   
 По вантажним перевезенням дані не наводяться, так як вони є 
конфіденційними.    
 За січень-вересень 2009р. послугами пасажирського автомобільного 
транспорту користувалось 7395,8тис. пасажирів, пасажирооборот склав 
89,0млн.пас.км. 
 Обсяг відправлених пасажирів зменшився на 19,1%, проти січня-
вересня  2008р., пасажирооборот зменшився на 14,8%. 
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 На автомобільному транспорті міста існує конкуренція між вже 
діючими у цій сфері, підприємствами та приватними перевізниками, які 
зайняли на ринку пасажирських перевезень значну нишу. 
 За січень-вересень 2009р. фізичними особами-підприємцями міста 
перевезено 5900,0 тис. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 76,9 
млн.пас.км.          
                     

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 
по м. Стаханову за січень-вересень 2009 року  1 

 
 одиниць 

виміру 
січень 

вересень 
2008 року 

 січень 
вересень 
2009 року 

Перевезено пасажирів   всього тис. чел. 9137,2 7395,8 
Пасажирооборот млн.пас.км. 104,4 89,0 

 
1 З урахуванням обсягів перевезених пасажирів, виконаних фізичними особами - підприємцями 
 

Міським електротранспортом у м. Стаханові займається одне 
комунальне підприємство. Дані являються конфіденційною інформацією.   
 

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 
 
 Загальний оборот підприємств оптової торгівлі за 2 квартал 2009р. по 
м.Стаханову, по колу звітуючих підприємств, склав 39708,5тис.грн., у тому 
числі оптовий товарооборот – 27173,2тис.грн., роздрібний товарооборот – 
7636,0тис.грн., оборот від інших видів діяльності – 4899,3тис.грн. Запаси 
товарів на кінець звітного періоду склали 7497,7тис.грн. Кількість 
звітувавших підприємств  за 2 квартал 2009р. по м.Стаханову склала 111 
одиниць.    

Розподіл основних показників оптової торгівлі
 м.Стаханова за 2 квартал 2009р.(%)

19,2 - роздрібний 
товарооборот

68,4 - оптовий 
товарооборот

12,4 -оборот від 
інших видів 
діяльності
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Структура оптової продажи товарів 
за 2 квартал 2009 року по м.Стаханову (%)

1,0

99,0

продовольчі непродовольчі
  

 
 
Оптова продажа товарів виробництва України  за 2 квартал 2009р. склала 
99,0% (26892,4тис.грн.), за 2 квартал 2008р. – 87,8% (62512,9тис.грн.) 
Реалізація продовольчих товарів виробництва України склала 71,7% і 
непродовольчих товарів – 99,2%, проти 95,5% та 87,7% за 2 квартал 2008р. 
 

 
Структура оптового товарообороту  

За 2 квартал  2009  року 
 

         2 квартал  2008р. 2 квартал 2009р. 
   
Оптовий товарооборот,  
млн. грн. 

 
71,2 

 
27,2 

  у тому числі   
продовольчі товари 0,1 0,3 
непродовольчі товари 71,1 26,9 

Питома вага в оптовому 
товарообороті, % 

  
 

  у тому числі   
продовольчі товари 0,1 1,1 
непродовольчі товари 99,9 98,9 

Питома вага продажу товарів 
вітчизняного виробництва, % 

 
87,8 

 
99,0 

  у тому числі   
продовольчі товари 95,5 71,7 
непродовольчі товари 87,7 99,2 
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Оптовий продаж товарів підприємствами оптової торгівлі по 
м.Стаханову за 2 квартал  2009 року 

 
 

Товари і товарні групи 

Продано за звітний 
період 

Вартість проданих 
товарів за звітний 
період(тис.грн.) 

Звітний 
період у % 

до 
відповідного 

періоду 
минулого 

року 

Середня ціна олиниці 
товару, гривень 

Середня 
ціна у % до 
відповідного 

періоду 
минулого 

року 

 
2 квартал 
2008 року 

 
2 квартал 
2009 року 

 
2 квартал 
2008 року 

 
2 квартал 
2009 року 

 
2 квартал 
2008 року 

 
2 квартал 
2009 року 

Продовольчі товари 
Всього  - - 145,0 268,5 185,2 - - - 
Спеції та приправи (кг) 30 13 0,3 0,4 133,3 10,0 30,8 308,0 
Крупи з пшениці (тонн) 0,1 1,0 0,3 1,6 533,3 3000,0 1600,0 53,3 
Ріс обрушений - 0,1 - 0,8 - - 8000,0 - 
Інші продовольчі товари  
(тис. грн.) 

- - 123,3 245,1 198,8 - - - 

Борошно пшеничне чи 
пшенично-житне (тонн0 

- 1,2 
 

- 3,0 - - 2500,0 - 

Вироби макаронні (тонн) 0,3 1,0 4,4 17,6 400,0 14666,7 17600,0 120,0 
Непродовольчі товари 

Всього  - - 71083,8 26904,7 37,8 - - - 
Пшениця м’яка, тверда 20,5 28,8 26,6 19,9 74,8 1297,6 691,0 53,3 
Вугілля готове кам’яне (тонн) 27384,4 32631,4 12450,9 8069,8 64,8 454,7 247,3 54,4 
Газ природний (тис. куб. м) 40,4 22,8 70,1 76,6 109,3 1735,1 3359,6 193,6 
Бензин моторний  (тонн) 967,9 456,4 5950,6 2672,8 44,9 6147,9 5856,3 95,3 
Газойлі (тонн) 1493,8 736,0 8671,8 3467,8 40,0 5805,2 4711,7 81,2 
Масла і мастила (тонн) 15,1 2,9 117,8 31,7 26,9 7801,3 10931,0 140,1 
Феросплави (тонн) 661,6 33,0 3418,1 212,0 6,2 5166,4 6424,2 124,3 
Прокат плоский гарячекатаний із 
сталі нелегованої (вуглецевої) та 
легованої (крім нержавіючої та 
швидкорізальної) (тонн) 

8,8 0,6 35,0 3,0 8,6 3977,3 5000,0 125,7 

Прутки, кутки і профілі 
гарячекатані із сталі нелегованої 
(вуглецевої) та легованої (тонн) 

10,8 0,7 50,4 3,3 6,5 4666,7 4714,3 101,0 

Мідь необроблена; штейн 
мідний; мідь цементаційна (кг) 

- 34 - 0,3 - - 8,8 - 

Відходи і брухт алюмінію; 
недогарки і залишки, які містять, 
головним чином, алюміній (кг) 

- 324 - 1,7 - - 5,2 - 

Відходи і брухт свинцю, цинку і 
олова; золи і залишки, які 
містять, головним чином, цинк 
чи свинець (кг) 

- 52 - 0,2 - - 3,8 - 

Відходи і брухт міді; зола і 
залишки, які  містять, головним 
чином мідь (кг) 

2000 47 55,0 0,7 1,3 27,5 14,9 54,2 

Труби великого і малого 
діаметрів, профілі пустотілі з 
металів чорних (тонн) 

205,6 2,8 583,2 9,7 1,7 2836,6 3464,3 122,1 

Вироби з дроту (тонн) 11,0 0,2 225,8 1,8 0,8 20527,3 9000,0 43,8 
Вироби листові холоднокатані та 
з покриттям із сталі нелегованої 
(вуглецевої) та легованої (крім 
нержавіючої та швидкорізальної) 
(тонн) 

299,0 57,3 1050,2 204,6 19,5 3512,4 3570,7 101,7 

Відходи і брухт чорних металів 
(тонн) 

13807,4 3056,8 18996,0 4050,5 21,3 1375,8 1325,1 96,3 

Плити деревостружкові та 
аналогічні плити з деревини та 
матеріалів дерев’янистих інших 
(куб.м) 

373 87 677,8 177,6 26,2 1817,2 2041,4 112,3 
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Плити деревоволокнисті з 
деревини та матеріалів 
дерев’янистих інших (кв.м) 

139591 527 876,9 5,3 0,6 6,3 10,1 160,3 

Меблі конторські (офісні) 
(тис.грн) 

- - 20,7 4,2 20,3 - - - 

Портландцемент, цемент 
глиноземний, шлаковий без 
клінкерний та аналогічні 
гідравлічні цементи (тонн) 

1369,4 25,1 964,3 16,6 1,7 704,2 661,4 93,9 

Парфуми та косметичні вироби 
(тис.грн.) 

- - 8,4 4,3 51,2 - - - 

Мило, детергенти і засоби для 
догляду (тис.грн.) 

- - 9,2 9,0 97,8 - - - 

Обладнання копіювально-
розмножувальне та інше 
конторське обладнання (тис.грн.) 

- - 56,8 89,9 158,3 - - - 

устаткування для автоматичного 
оброблення інформації (тис.грн.) 

- - 1,7 0,5 29,4 - - - 

Товари шкільні та канцелярські з 
паперу чи картону (тис.грн.) 

- - 36,3 70,8 195,0 - - - 

Інші неп род. товари (тис.грн.) - - 16693,0 7700,1 46,1 - - - 
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

 У вересні 2009р. звітувало за формою 1-послуги  у м. Стаханові 114 
підприємства, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг. 

За вересень 2009р. доход (оборот) від реалізованих послуг, уключаючи 
ПДВ, склав 4002,0тис.грн., у тому числі з основного виду  діяльності – 
3957,8тис.грн. За відповідний період попереднього року обсяг реалізованих 
послуг склав 4610,8тис.грн., у тому числі з основного виду  діяльності – 
4560,5тис.грн. Обсяг реалізованих послуг, оплачених населенням (у 
ринкових цінах) за вересень склав 2388,6тис.грн., та за відповідний період 
попереднього року  цей показник дорівнюється 2326,4тис.грн. Темп  
зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг  до відповідного періоду 
попереднього року склав 86,8 %. Темп  зростання обсягу реалізованих послуг 
оплачених населенням  до відповідного періоду попереднього року  склав 
102,7%.  
          Загальна кількість працівників у вересні 1559 осіб. Середньооблікова 
кількість штатних працівників  склала 1395 особи, та позаштатних 
працівників – 164 осіб.  

Діяльність підприємств сфери  нефінансових послуг   
за формами власності у м. Стаханові за вересень 2009 р. 

         
 
 

    м.Стаханов 
 
 

Обсяг реалізованих 
послуг, (у ринк. 
цінах)тис.грн 
 

Темп 
зростан
ня 
(знижен
ня) у % 
до 
поперед
нього 
року 
(всього)  

Обсяг реалізованих 
послуг,опл.насел (у 
рин.цінах) 
тис.грн 
 

Темп 
зростан
ня 
(знижен
ня) у % 
до 
поперед
нього 
року 
(всього) 

за 
вересень 
2008р. 

за 
вересень 
2009р. 

за 
вересень 
2008р. 

за 
вересень 
2009р. 

Усього по послугам 
 

4610,8 4002,0 86,8 2326,4 2388,6 102,7 
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 Кількість виконаних замовлень за основним видом економічної 
діяльності за вересень 2009р. склала 255268 одиниць. Середня вартість 
одного замовлення – 15,68 грн. 
            Доход від здавання під найм власних приміщень по місту за вересень 
2009р. складає 71,1тис.грн. Темп зростання до відповідного періоду 
минулого року – 127,4%. 
 

ЦІНИ І ТАРИФИ 
  Інфляція. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) на споживчому ринку 
України у вересні 2009 року становив 100,8 %, у Луганській області -  100,4 
%, що на 0,4 % нище, ніж по Україні. 

На продовольчому ринку роздрібні ціни у вересні 2009 року 
подешевшали на 0,3%.  

Подорожчали слабоалкогольні напої (на 6,9%), яйця та яйцепродукти 
(на 2,9%), маргарин (на 2,6%), риба та морепродукти (на 1,4%), цукрові 
кондитерські вироби (на 1,2%).  

Разом з цим подешевшали овочі (на 5,4%), картопля (на 1,6%), плоди,  
ягоди, виноград, горіхи (на 2,0%), цукор (на 0,8%), сир і бринза (на 0,2%).    
          Ціни на непродовольчі товари у вересні 2009 року в цілому зросли на 
1,2%. Найбільш (на 10,0%) подорожчало дизельне пальне, на 7,6% - 
автомобілі та автотовари, на 7,5% - ювелірні вироби.   

На 5,3 – 0,6% стали дорожчими бензин, комп’ютерна та інша 
обчислювальна техніка, електропобутові прилади, фармацевтичні товари, 
засоби для миття, чищення та догляду, фотографічне обладнання, тканини, 
аудіо- та відеообладнання, спортивні товари, включаючи велосипеди, меблі,  
неелектричні побутові товари, корм для домашніх тварин, будівельні 
матеріали, матеріали та обладнання для роботи в домашніх умовах, 
галантерея та нитки, перев’язувальні матеріали та предмети догляду за 
хворими, медичні та ортопедичні товари, одяг та білизна з тканин,    
парфумерно-косметичні товари. 
 Вартість послуг, що надавались населенню у вересні 2009 року зросла 
в цілому на 2,1%.  
          Найбільш подорожчали плата за проживання у гуртожитках (на 37,7%), 
плата за отримання середньої освіти (на 31,5%), плата за отримання вищої 
освіти (на 9,6%), послуги кабельного телебачення (на 7,1%), навчання на 
курсах (1,6%).  
            Разом з цим подешевшали послуги дошкільних закладів (на 9,6%). 
          
                                    ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 Кількість  звітних одиниць по м.Стаханову за серпень 2009р. склала 
147 одиниць. Основну  питому вагу складають підприємства промисловості – 
21,1%, оптової та роздрібної торгівлі – 15,7%, підприємства державного 
управління – 13,6% та підприємства що здійснюють операції з нерухомістю, 
здавання під найом – 13,6%. 
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Кількість звітуючих одиниць за видами економічної діяльності по 
м.Стаханову за січень-серпень  2009 року (%)

5,4 колективні 
громадські та

особисті послуги
5,4 охорона
здоров'я

11,6  освіта

13,6 державне
управління13,6 операції з

нерухомістю
2,7 фінансова
діяльність

4,8 транспорт

2,0 готелі і ресторани

15,7  оптова та 
роздрібна торгівля

4,1 будівництво

21,1 промисловість

 
 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу,  
за серпень 2009р. по м.Стаханову склала 17957 осіб, що на 26,7% менше ніж 
за  серпень 2008р. (24483 особи), за період січень-серпень 2009р. цей 
показник  склав 19029осіб, що на 22,3% менше ніж за січень-серпень 
2008р.(24488 осіб). 

За видами економічної діяльності середньооблікова чисельність 
штатних працівників облікового складу за січень-серпень 2009р. 
розподілилась таким чином: промисловість – 49,3% (57,4% у 2008р.); 
будівництво – 1,9% (2,2% у  2008р.); оптова та роздрібна торгівля, торгівля 
транспортними засобами, послуги з ремонту – 3,8% (3,5% у  2008р.); готелі і 
ресторани – 0,4% (0,4% у  2008р.); транспорт – 4,5% (4,1% у 2008р.); 
фінансова діяльність – 0,6% (0,6% у 2008р.); операції з нерухомістю, 
здавання під найом та послуги юридичними особами – 3,0% (2,7% у  2008р.);;  
державне управління – 6,2% (5,1% у 2008р.); освіта – 14,4% (11,3% у  2008р.); 
охорона здоров’я та соціальна допомога – 13,2% (10,4% у 2008р.); колективні 
громадські та особисті послуги – 2,8% (2,3% у 2008р.). 

Фонд   оплати   праці   штатних   працівників  за  серпень 2009р. склав 
24823,5тис.грн., за січень-серпень – 198991,6тис.грн., у відсотках до серпня 
2008р. цей показник склав 56,5% (43899,4тис.грн.), до січня-серпня 2008р.- 
62,2% (320165,6тис.грн.).  

Середня облікова чисельність персоналу в еквіваленті повної 
зайнятості за січень-серпень 2009р. склала 15818 осіб, що на 33,4% менше 
ніж за січень-серпень 2008р., у тому числі за серпень – 14741 особа, що на 
38,0% менше ніж за серпень 2008р. 

Фонд оплати праці усіх працівників за січень-серпень 2009р. склав 
202235,9тис.грн. (324047,7тис.грн. за січень-серпень 2008р.), у тому числі за 
серпень – 25197,8тис.грн. (44341,0тис.грн. за серпень 2008р.) 

Кількість людино годин, за які була нарахована заробітна плата 
штатним працівникам за січень-серпень 2009р. склала – 19479058 людино 
годин, у тому числі за  серпень – 2294029 людино  годин. 

Середньомісячна   заробітна   плата   штатного   працівника  за серпень 
2009р. складає 1382,39грн., у відсотках до попереднього місяця – 91,3%, до 
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відповідного місяця попереднього року – 77,1%, до середнього рівня по 
регіону – 73,5%. 
 Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за січень-
серпень 2009р. по м.Стаханову склала 1307,16грн., у відсотках до січня-
серпня 2008р. 80,0% (1634,30грн. у січні-серпні 2008р.). 

За видами економічної діяльності середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника за січень-серпень 2009р. розподілилась таким чином: у 
промисловості – 1251,74грн.(65,5% до січня-серпня 2008р.); будівництві – 
1317,51грн.(99,4%); оптової та роздрібної торгівлі, торгівля транспортними 
засобами; послуги з ремонту – 856,72грн.(100,2%); готелях та ресторанах – 
653,75грн.(107,4% ); на транспортних підприємствах – 1224,14грн.(100,7%); 
по підприємствам фінансової діяльності – 2112,50грн.(132,9%); операції з 
нерухомістю, здавання під найом – 1257,54грн.(112,3%); державне 
управління – 2209,90грн.(96,7%); освіта – 1430,91грн.(114,7%); охорона 
здоров’я та соціальна допомога – 1146,62грн.(115,9%); колективні, 
громадські та особисті послуги – 1111,29грн.(98,1%). 

Середня заробітна плата одного штатного працівника за годину за 
січень-серпень 2009р. по м.Стаханову склала 10,22грн., у відсотках до січня-
серпня 2008р. 96,8%. 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах 
м.Стаханова на 1 вересня 2009р. склала 11939,7тис.грн., у тому числі: 
економічно активні – 3600,5тис.грн.; підприємства банкрути – 8298,3тис.грн.; 
економічно неактивні – 40,9тис.грн., загальна сума у відсотках до 1 серпня 
2009р. – 97,6%, до 1 січня 2009р. – 138,2%. 

Станом на 1 вересня 2008р. сума заборгованості склала 6063,8тис.грн., 
у тому числі: економічно активні – 889,3тис.грн.; підприємства банкрути – 
5133,6тис.грн.; економічно неактивні – 40,9тис.грн. 

Основні показники з праці по видам економічної діяльності 
        по м. Стаханову за січень – серпень 2009 року  

 Кількість 
звітних 
одиниць 

Середньооб
лікова 

чисельність 
штатних 

працівників 
облікового 
складу      
(осіб) 

Фонд 
оплати 
праці  

штатних 
працівників 

(тис.грн.) 

Фонд оплати 
праці  усіх 
працівників 

(тис.грн.) 

Середньо
місячна 
заробітна 
плата 

штатного 
працівни

ка  
(грн.) 

 

У % до 
поперед 
нього 

періоду 
 

Середня 
заробітна 
плата 
одного 

штатного 
працівника 
за годину 

(грн.) 
 

У % до 
поперед 
нього 

періоду 
 

Сума 
заборговано

сті із 
виплати 

заробітної 
плати  по 

економічно 
активним 

підприємств 
вам 

(тис.грн.)  

У % до 
поперед
нього 

звітного 
періоду

 

Усього 147 19029 198991,6 202235,9 1307,16 100,7 10,22 100,8 3600,5       91,2
Промисло- 
вість 

31 9378 93910,3 94766,6 1251,74 100,7 11,19 101,1 2815,8 89,3

Будівництво 6 359 3783,9 3928,5 1317,51 100,3 9,62 99,8 156,6 94,7
Оптова та 
роздрібна 
торгівля, 
торгівля 
транспортни
ми засобами, 
послуги з 
ремонту 

23 722 4948,4 5136,7 856,72 100,5 6,07 100,3 - 

Готелі та 
ресторани 

3 80 418,4 418,9 653,75 97,9 4,79 100,8 - 

Транспорт 7 855 8373,1 8430,9 1224,14 101,1 8,77 100,1 448,6 98,0
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Фінансова 
діяльність 

4 113 1909,7 1938,0 2112,50 105,4 13,94 103,7 - 

Операції з 
нерухомістю, 
здавання під 
найом та 
послуги 
юридичним 
особам 

20 567 5704,2 6183,9 1257,54 100,9 8,88 100,6 179,5 105,8

Державне 
управління 

20 1184 20932,2 21050,6 2209,90 100,8 14,36 100,7 - 

Освіта 17 2736 31319,8 32109,9 1430,91 100,8 10,06 100,7 - 
Охорона 
здоров’я та 
соціальна 
допомога 

8 2510 23024,2 23395,8 1146,62 100,5 7,89 100,8 -            

Колективні, 
громадські та 
особисті 
послуги 

8 525 4667,4 4876,1 1111,29 99,5 8,14 99,4 - 

Дані які наведені у таблиці попередні 
 

СУБСИДІЇ  ЖКГ 
            У вересні 2009р. 3 сім’ї звернулись за субсидією на відшкодування 
оплати ЖКГ послуг  вперше та жодна сім’я не звернулась за субсидією 
повторно. Жодній сім’ї не призначено цю субсидію ні вперше, ні повторно. 
           Усього в вересні 131 сім’я отримали цю субсидію, сума отриманих 
субсидій склала 2,9тис.грн. Нарахована коштів організаціям що надають 
послуги  - 9,6тис.грн (за мінусом). Перераховано коштів організаціям, що 
надали послуги у вересні звітного року 395,8тис.грн. 
 Станом на 01.10.2009р. заборгованість бюджетів перед організаціями-
надавачами послуг склала - 43,2тис.грн (за мінусом). 

У вересні 2009р. 3 сім’ї звернулися за субсидією готівкою для 
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива та 3 сім’ям було призначено цю субсидію на суму 
1,9тис.грн. Усього в вересні 3 сім’ї отримали цю субсидію, сума отриманих 
субсидій склала 0,4тис.грн. 

 Станом на 01.10.09р. заборгованості бюджетів з виплати готівкою 
субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива склала 1,9тис.грн. 
 

ФІНАНСИ 
В основне коло підприємств за період січень-серпень 2009р. увійшло 

47 юридичних одиниць. 
Фінансовий  результат  від  звичайної  діяльності  

 за січень-серпень 2009р.                                                            
              /тис.грн.. 

 
Види  економічної 

діяльності 

Кіль 
кість 
підпр
иємс 
тв 

Фінансовий 
результат 
прибуток, 
збиток /-/ 

Підприємва, які одержали 
прибуток 

            в% до            фінан. 
Кіль-    загальн.        резуль 
кість    кількості             тат 

Підприєм. Які одержали 
збиток 

               в% до           фінан. 
Кіль-      загальн.        резуль 
кість        кільк.             тат 

Всього 47 -327755,7 13 27,7 2729,9 34 72,3 330485,6 
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Промисловість  16 -316637,4 2 12,5 2097,7 14 87,5 318735,1 
Будівництво* 5 -3262,3 - - - - - - 
Оптова та роздрібна 
торгівля; торгівля 
транспортними 
засобами; 

8 -3010,3 3 37,5 348,7 5 62,5 3359,0 

Готелі і ресторани* 2 -13,3 - - - - - - 
Транспорт і зв’язок 3 -3797,3 - - - - - - 
Операції з 
нерухомістю, 
здавання під найм та 
послуги юридичним 
особам 

10 -1082,6 3 30,0 167,3 7 70,0 1249,9 

Охорона здоров’я та 
соціальна допомога* 

1 - - - - - - - 

Колективні, 
громадські та 
особисті послуги* 

2 68,1 - - - - - - 

*- дані не наведенні у зв’язку з конфіденційності інформації 
 
34 підприємства, або 72,3% від загальній кількості підприємств, 

отримали 330485,6тис.грн. збитків. Найбільш збитковими є підприємства 
промисловості, які отримали збитки у сумі 318735,1тис.грн. (87,5% від 
загальної кількості підприємств промисловості); підприємства будівництва – 
збиток *тис.грн. (*% від загальної кількості підприємств будівництва); 
підприємства з оптової та роздрібної торгівлі – збиток 3359,0тис.грн. (62,5% 
від загальної кількості підприємств торгівлі); підприємства, виконуючі 
операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг підприємцям – 
збиток 1249,9тис.грн. (70,0% від загальної кількості підприємств, 
виконуючих операції з нерухомим майном, орендою та надання послуг 
підприємцям).  

 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 
  

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 
серпні 2009р. зменшилась на 0,5% і станом на 1 вересня 2009р. становила 
49333,5тис.грн. з урахуванням  заборгованості  минулих років. Термін 
заборгованості населення склав  9,0  місяців. 

З початку року було нараховане до сплати населенню 43611,2тис.грн., 
сплачено 38220,0тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних 
послуг склав 87,6%. 

Мали борг 3 місяці і більше: по газопостачанню – 52,1% власників 
особових рахунків, централізованому опаленню – 81,2%, утриманню 
будинків та прибуткових територій – 30,7%, централізованому 
водопостачанню та водовідведенню – 37,7%, вивезенню побутових відходів – 
34,6%. Крім того по електропостачанню – 15,1%.  
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         За січень-серпень 2009р. договори щодо погашення реструктуризованої 
заборгованості по м.Стаханову не укладалися, по Луганській області було 
укладено  881 договорів на суму  1062,0 тис.грн.  Всього з початку року було 
внесено платежів із погашення реструктуризованої заборгованості 3811,1 
тис.грн. в цілому по  Луганській області , у тому числі по м.Стаханову - 
внесено 273,9 тис.грн.   

 
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

   
На 1 січня 2009р. по Стахановській міськраді мешкало 95680  осіб 

наявного населення. 
Чисельність наявного населення по Стахановській міськраді 

осіб 
 На 1.01.2009р. На 1.09.2009р. 

Стаханов (міськрада) 
у т.ч. 
м.Стаханов 
м.Алмазна 
м.Теплогірськ 
 

95680 
 

80424 
4466 

10790 
 

95092 
 

79977 
4451 

10664 

       Чисельність наявного населення станом на 1.09.2009р. по Стахановській 
міськраді в порівнянні зі станом на 1.01.2009р. зменшилась на 588 чоловік, у 
т.ч. по м.Стаханову – на 447 чоловік, по м.Алмазна – на 15 чоловік, по 
м.Теплогірську – на 126 чоловік. 
 Природний рух населення по Стахановській міськраді за січень-
серпень 2009р. характеризується таким чином:  
 

 Всього, осіб січень-
серпень 

2009р. у % 
до січня-
серпня 
2008р. 

На 1000 осіб 

січень-
серпень 
2008р. 

січень-
серпень 
2009р. 

січень-
серпень 
2008р. 

січень-
серпень 
2009р. 

Кількість народжених 618 603 97,6 9,6 9,5 
Кількість померлих 1438 1251 87,0 22,4 19,7 
       у т.ч. до 1 року 4 8 - - - 
Природне скорочення 
населення 

-820 -648 -79,0 -12,8 -10,2 

Кількість шлюбів 433 444 102,5 6,9 7,0 
Кількість розлучень 304 245 80,6 4,7 3,9 
  

Природне скорочення населення у січні-серпні 2009р. порівняно з 
відповідним періодом 2008р. зменшилось на 172 особи (на 21,0%). 
Інтенсивність природного скорочення у розрахунку на 1000 жителів  
змінилась (з 12,8‰ до 10,2‰). 
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 Упродовж січня-серпня 2009р. порівняно з відповідним періодом 
минулого року кількість народжених зменшилась на 15 осіб (на 2,4%), число 
померлих зменшилось на 187 осіб (на 13,0%). 
 Показник загальної народжуваності у січні-серпні 2009р. порівняно з 
відповідним періодом минулого року  у розрахунку на 1000 народжених 
зменшився з 9,6‰ до 9,5‰. 
 У січні-серпні 2009р. порівняно з січнем-серпнем 2008р. зареєстровано 
збільшення шлюбів на 2,5% (з 433 шлюбів до 444 шлюбів), коефіцієнт 
шлюбності становив 7,0‰ (у січні-серпні 2008р. – 6,9‰). 

  
Кількість розлучень за цей же період зменшилась на 19,4% (з  304 
розлучень до 245 розлучень), коефіцієнт розлучень становив 3,9‰ (у 

січні-серпні 2008р. – 4,7‰). 
 

 Міграційний рух населення порівняно з січнем-серпнем 2008р. 
характеризується такими даними: 

 Всього, осіб січень-
липень 
2009р. у 

% до 
січня-
липня 
2008р. 

На 1000 осіб 

січень-
липень 
2008р. 

січень-
липень 
2009р. 

січень-
липень 
2008р. 

січень-
липень 
2009р. 

Всі потоки міграції 
Число прибулих 
Число вибулих 
Міграційний приріст  
(скорочення) 
з них: 
Внутрішні міграція 
Число прибулих 
Число вибулих 
Міграційний приріст  
(скорочення) 
Зовнішня міграція 
Число прибулих 
Число вибулих 
Міграційний приріст  
(скорочення) 

 
1046 
940 
106 

 
 
 

714 
578 
136 

 
 

332 
362 
-30 

 
766 
706 
60 

 
 
 

479 
426 
53 

 
 

287 
280 

7 

 
73,2 
75,1 
56,6 

 
 
 

67,1 
73,7 
39,0 

 
 

86,4 
77,3 
23,3 

 
16,3 
14,6 
1,7 

 
 
 

11,1 
9,0 
2,1 

 
 

5,2 
5,6 

-0,4 

 
12,1 
11,1 
1,0 

 
 
 

7,5 
6,7 
0,8 

 
 

4,6 
4,4 
0,2 

 
 

Начальник управління                                                          Бріндак В.М. 
статистики у м.Стаханові 
 
Вих. № 
Від 
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