
ДО ДНЯ МЕТАЛУРГА 
 

18 липня своє професійне свято відмічають металурги. 
Металургійна галузь є однією з найбільш важливих для промисловості Луганської області, визначає її економічний 

потенціал. Питома вага металургії в промисловості займає майже чверть. Вона представлена такими підприємствами, як 
ВАТ Алчевський металургійний комбінат, Лутугинський державний науково-виробничий комбінат валковий, ЗАТ 
Луганський трубний завод, ВАТ Стахановський завод феросплавів, ВАТ “Сталь”, кожне з яких відомо не тільки в області, 
а і за її межами.  

У січні–травні 2010р. середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств металургійного виробництва 
та виробництва готових металевих виробів склала 24,0 тис. осіб, що становило 10,1% від загальної кількості зайнятих 
на промислових підприємствах області.  

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника зайнятого на підприємствах 
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів у січні–травні поточного року дорівнювала 2519 
грн., що у 2,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (884 
грн.).  

За п’ять місяців 2010р. на підприємствах металургії обсяги продукції порівняно з відповідним періодом попереднього 
року зросли на 3,5%. Випуск труб та профілів пустотілих з металів чорних зріс на 49,5%  і становив 115,1 тис.т. За 
п’ять місяців виробництво феросплавів становило 113,9 тис.т , що майже в 3 рази більше відповідного періоду минулого 
року.  

За цей період металургами виплавлено  1300,3 тис.т чавуну, 262,1 тис.т сталі та 1234,3 тис.т напівфабрикатів, 
отриманих безперервним литтям.  

Фінансова криза, що охопила економіку, позначилася і на підприємствах металургійного виробництва. Фінансовий 
результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств металургійної промисловості за січень-травень 2010р. 
був негативним. Однак, сума збитків скоротилася порівняно з відповідним періодом минулого року у 2,7 раза. При 
цьому 40,0% підприємств були прибутковими і отримали 45,7 млн.грн. прибутку.  

За 1 квартал 2010  року у розвиток  підприємств металургійного виробництва спрямовано 75,3 млн.грн. інвестицій в 
основний капітал, що складає 10,1% від загального обсягу інвестицій освоєних по області. Більше половини обсягу 
інвестицій було спрямовано на придбання машин, обладнання та устаткування. Серед регіонів в області значну частку 
інвестицій в основний капітал освоєно підприємствами м. Алчевська. Основним джерелом фінансування залишаються 
власні кошти підприємств. 

Головне управління статистики вітає всіх металургів області з професійним святом  – Днем металурга. 
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ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ 
 

25 липня своє професійне свято відмічають працівники торгівлі.  
Ринок - як багатоструктурне явище пов’язує сферу виробництва зі сферою споживання, забезпечує оптимальні 

пропорції між ними, орієнтує виробництво на задоволення потреб споживачів, тобто населення. 
В області станом на 01.01.2010р. торгова мережа підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з 

роздрібної    торгівлі,  налічувала: 680 магазинів,   які торгують   переважно   продовольчими  товарами (702 магазини 
у 2008р.), 1170 магазинів, які торгують непродовольчими товарами (1237 у 2008р.), з них аптек та аптечних   пунктів 
841   одиниць (у 2008р. - 837),   250 - автозаправних станцій, 159 - аптечних кіосків та 506  кіосків, що торгують 
продовольчими та непродовольчими товарами. 

Мережа ресторанного господарства області становила 734 об’єкта (у 2008р. - 798), з них - 411 їдалень, 235 - кафе, 
закусочних, буфетів, 46 - барів, 38 - ресторанів. 

За I квартал 2010р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють 
діяльність з роздрібної торгівлі та  ресторанного господарства, склав 1870,5 млн. грн., що більше 1 кварталу минулого 
року на 2,0%. 

Продаж продовольчих товарів за I квартал 2010р. порівняно з I кварталом 2009р. збільшився на 4,0%, 
непродовольчих товарів – на 0,5%. 

Товарооборот ресторанного господарства за I квартал 2010р. становив – 50,5 млн. грн., що на 22,1% більше I 
кварталу 2009р.  

Роздрібний товарооборот у розрахунку на 1 особу населення по Луганській області становив – 809 грн., у тому 
числі продовольчих товарів –  362 грн., непродовольчих – 447 грн. 

За I квартал 2010р. збільшився продаж   (у натуральному виразі)    наступних    продовольчих товарів: овочів – на 
46,7%, картоплі – на 45,9%, плодів, ягід, винограду, горіхів – на 35,6%, консервів рибних, готових продуктів рибних – 
на 25,5%, води мінеральної – на 21,0%, масла вершкового – на 16,6%. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту (підприємств юридичних осіб) за січень-червень 2010р. становив 
3954,9 млн. грн. і у порівнянних цінах збільшився на 7,3% порівняно з січнем-червнем 2009р.  

Середньомісячний товарооборот на 1 особу у поточному році склав 285,1 грн. (у січні-червні 2009р. - 232,2 грн.) 
Оборот торгової мережі фізичних осіб-підприємців за січень-червень 2009р. (за розрахунковими даними) 

дорівнював 5165,3 млн. грн., що на 5,0% більше відповідного періоду 2009р., оборот ресторанного господарства склав 
– 2969,2 млн. грн., що більше  січня-червня 2009р. на 10,2%. 

Загальний оборот фізичних осіб-підприємців (розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та 
фізичними особами-підприємцями) у січні-червні 2010р. склав 5461,5 млн. грн. і у порівнянних цінах збільшився на 
5,3% у порівнянні з обсягами січня-червня 2009р.  
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ЦІНИ І ТАРИФИ 
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в червні 2010р. склав 99,5%, що 
менше на 0,1 в.п. загальнодержавного рівня (99,6%) і на 1,4 в.п. – відповідного показника по Луганській області, що 
склався в червні 2009р. (100,9%). 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої протягом червня п.р. знизилися  на 1,0% (по Україні в цілому – 
на 0,9%). Найбільш подешевшали яйця (на 27,5%), сир і м’який сир  (на 5,7%), тваринні жири (на 4,0%). На 3,6% 
стало дешевше молоко, на 3,2% – рис, на 2,3% – сметана та фрукти, на 1,0% – свинина та   овочі, на 0,9 % – 
вершкове масло, на 0,8% – яловичина, на 0,7% – риба та продукти з риби, на 0,1% – кисломолочна продукція. В той 
же час на 7,2% подорожчала гречана крупа, на 2,1% – цукор, на 1,4% – м'ясо птиці, на 1,3% – згущене молоко, на 
0,5% – борошняні кондитерські вироби та безалкогольні напої, на 0,4% –борошно, маргарин і олія, на 0,3% – 
кондитерські вироби з цукру, на 0,2% – макаронні вироби. 



Алкогольні напої і тютюнові вироби, зросли в ціні на 0,7%. 
Вартість комунальних послуг і товарів, пов'язаних з утриманням та  ремонтом житла  підвищилася на 0,1%. При 

цьому утримання та ремонт житла подорожчали на 0,6%, а мешкання в гуртожитках подешевшало на 6,8%. 
У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 1,1%, що пов'язано з подорожчанням консультацій фахівців (на 

3,5%), послуг санаторно-курортних установ (на 2,4%), діагностики (на 1,1%). 
Подешевшання бензину в червні п.р. на 1,7% вплинуло на зниження цін і тарифів в транспортній галузі (на 0,5%). 
За минулий місяць на 0,4%, подешевшала освіта, на 0,1% – зв'язок. 
Разом з тим одяг і взуття, предмети домашнього вжитку , побутова техніка і поточне утримання житла, 

обслуговування в ресторанах і готелях подорожчали на 0,2%, відпочинок і культура – на 0,1%. 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2010 РОКУ 

 
За січень–травень 2010р. підприємствами транспорту області перевезено 14,0 млн.т вантажів, що на 14,4% більше, 

ніж у січні–травні 2009р. Вантажооборот збільшився на 23,0% і становив 1804,4 млн.ткм. Вантажооборот залізничного 
транспорту збільшився на 12,7%, автомобільного – на 37,6%. 

Залізничним транспортом за січень–травень 2010р. перевезено 10,6 млн.т вантажів, що на 13,8% більше обсягу 
перевезень у січні–травні 2009р. Відправлення брухту чорних металів зросло у 2,0 раза, лісових вантажів – на 28,0%, 
кам’яного вугілля – на 27,1%, будівельних матеріалів – на 12,1%, нафти і нафтопродуктів – на 11,3%, коксу – на 
10,7%, чорних металів – на 3,2%, перевезення зерна і продуктів перемолу зменшилось у  2,2 раза, хімічних і 
мінеральних добрив – на 0,9%. Вантажооборот збільшився на 12,7% і становив 969,2 млн.ткм. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
доставлено замовникам 3,4 млн.т вантажів, що на 16,2% більше, ніж у січні–травні 2009р. Вантажооборот становив 
835,2 млн.ткм і збільшився на 37,6% у порівнянні з січнем–травнем 2009р. 

Вантажооборот підприємств транспорту 
(кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року) 
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За січень–травень 2010р. громадським транспортом відправлено 112,9 млн. пасажирів, що на 32,2% менше, ніж у 

січні–травні 2009р. За цей період виконано пасажирську роботу в обсязі 1379,7 млн.пас.км, що на 30,0% менше 
порівняно з січнем–травнем 2009р. 

Залізничним транспортом надано послуг 4,4 млн. пасажирів, що на 5,7% менше, ніж у січні–травні 2009р. Обсяг 
відправлених пасажирів автомобільним транспортом за січень–травень 2010р. склав 71,8 млн. і проти січня–травня 
2009р. зменшився на 40,3%. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців у порівнянні з січнем–
травнем 2009р. зменшилися на 45,6%. Міським електричним транспортом у січні–травні 2010р. перевезено 36,7 млн. 
пасажирів, що на 11,9% менше у порівнянні з січнем–травнем 2009р. 

Пасажирооборот підприємств транспорту 
(кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року) 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
 ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ТРАВЕНЬ 2010 РОКУ 

 
За січень–травень 2010р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 

1307419,9 тис.грн., що склало у порівнянних цінах 101,2% від рівня відповідного періоду минулого року. У середньому 
одним підприємством було реалізовано послуг на 930,6 тис.грн. Значення цього показника вище у м.Луганську (930,6 
тис.грн.), Краснодонському (657,7 тис.грн.), Лутугинському (712,6 тис.грн.), та Станично–Луганському (690,7 тис.грн.) 
районах. 

Упродовж травня 2010р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з 
відповідним місяцем 2009р. пройшов перерозподіл питомої ваги обсягу реалізованих послуг окремих видів. По таким 
видам послуг, як транспорт;  розслідувань і забезпечення безпеки; організація перевезень вантажів, санітарні послуги, 
прибирання сміття на долю яких припадало 35,5% загального обсягу послуг,  пройшло їхнє збільшення в загальному 
обсязі реалізованих послуг (на 2,0 в.п.; 0,8 в.п.; 0,6 в.п.; 0,5 в.п. відповідно). Поряд з цим, зменшилася частка обсягу 
послуг зв’язку на 2,1 в.п.; у сфері геології та геологорозвідування –0,8 в.п.; санаторно – курортних закладів – 0,6 в.п.;  
по операціям з нерухомим майном – 0,5 в.п. В обсязі реалізованих послуг області їхня питома вага склала 38,5%. 

У травні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 268162,9 тис.грн. або 
103,7% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, які були реалізовані 
населенню, зменшилася на 1,7 в.п. і становила 33,4%. 

 



Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг по містах та районах за травень 2010 року 
 

 

Обсяг реалізованих послуг                                    
(у ринкових цінах1), тис.грн. 
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за 
 травень 
2010р. 

за 
травень 
2009р. 

кумулятивно 

за 
  травень 
2010р. 

за 
травень 
2009р. 

кумулятивно 

за 
cічень– 
травень 
2010р. 

за 
cічень– 
травень 
2009р 

За 
cічень– 
травень 
2010р. 

за 
cічень– 
травень 
2009р. 

        
Луганська область 268162,9 241558,6 1307419,9 1201057,6 89623,0 84771,7 445625,1 426018,7 
м.Алчевськ 13718,0 13231,7 65595,4 67165,0 4047,5 4206,8 20128,9 20452,6 
м.Антрацит 3341,5 2248,6 16062,0 9955,2 1773,4 1559,7 8611,7 7520,5 
м.Брянка 655,4 612,3 3539,7 3184,9 399,5 359,3 2033,3 1804,0 
м.Кіровськ 739,9 748,2 3818,3 3902,4 661,4 625,8 3245,3 3291,2 
м.Красний  Луч 5742,4 3966,4 27066,4 18732,9 2450,4 2305,8 11486,1 11249,4 
м.Краснодон 3085,5 2375,8 14530,4 12122,3 2086,8 1561,3 10028,5 8420,0 
м.Лисичанськ 6138,2 5793,3 29726,0 30215,7 2389,7 2217,8 10665,6 10548,5 
м.Луганськ 177379,1 161150,2 866434,5 797037,4 53620,9 51407,7 265326,8 261999,3 
м.Первомайськ 4682,6 4430,0 18390,3 17386,7 1808,3 1690,9 8653,9 8030,1 
м.Ровеньки 3456,9 2930,6 16750,8 14966,1 2124,8 1914,9 10360,8 9268,3 
м.Рубіжне 3174,5 2641,5 14076,9 12993,7 1300,9 1067,4 6313,3 5483,2 
м.Свердловськ 4467,3 5532,9 24766,8 20682,7 2549,8 2291,9 11831,3 11095,2 
м.Сєвєродонецьк 23100,3 17689,4 104138,9 97596,2 5453,6 5024,5 25806,3 24103,5 
м.Стаханов 5446,6 3343,1 25674,8 17473,8 2712,2 2353,8 12836,0 11122,1 
райони        
Антрацитівський 51,1 42,5 256,1 285,6 24,6 19,7 115,1 102,6 
Біловодський 61,9 439,5 686,5 2957,6 52,5 47,3 267,0 311,7 
Білокуракинський 353,7 561,8 1748,8 3460,4 67,1 69,9 344,0 333,6 
Краснодонський 603,7 416,1 2630,8 2597,4 2,7 7,6 20,4 39,3 
Кремінський 912,4 1721,8 7446,1 9076,9 491,5 1216,9 4372,5 5258,2 
Лутугинський 2061,2 1534,0 12826,3 7687,1 1508,9 1028,1 9087,8 4757,9 
Марківський 34,9 49,9 219,6 453,7 29,7 23,9 165,2 172,5 
Міловський 55,0 41,5 297,3 213,3 52,3 37,7 290,7 204,6 
Новоайдарський 127,8 143,1 734,7 645,5 49,9 61,9 250,1 296,3 
Новопсковський 343,3 946,2 3663,7 3414,2 331,9 929,9 3600,0 3306,3 
Перевальський 1513,2 1238,4 6937,3 6270,3 1372,5 1063,9 5866,8 5377,5 
Попаснянський 1995,7 2275,7 7775,5 7549,3 905,1 519,9 3370,1 2536,1 
Сватівський 794,8 234,2 3134,5 1370,0 244,0 161,6 1194,9 943,0 
Свердловський                   …

2                  …
2                 …

2                 …
2             …

2             …
2                 …

2                 …
2 

Слов’яносербський 504,0 639,7 2836,3 3321,5 412,2 304,3 2011,6 1644,0 
Станично-Луганський 1637,5 1815,9 13813,1 13356,6 310,7 297,8 5502,2 4274,2 
Старобільський 1895,7 2612,7 10292,9 13799,1 334,4 352,2 1573,0 1833,9 
Троїцький 85,7 148,5 1533,7 1168,6 50,7 38,4 250,4 223,6 

1 Включаючи ПДВ. 
2 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень–травень 2010р. становив 2680,1 млн.дол. США і порівняно з січнем–

травнем 2009р. збільшився у 2,1 раза.  
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 93 країн світу. 
Обсяг експорту становив 1300,0 млн.дол. (219,2% по відношенню до січня–травня 2009р.). 
До країн СНД було експортовано 65,0% усіх товарів, до країн ЄС – 19,7% (у січні–травні 2009р. – відповідно 35,5% 

і 29,1%).  
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 56,6% від загального обсягу 

експорту, Туреччини – 5,3%, Італії – 3,9%, Білорусі – 2,9%, Польщі – 2,5%, Чеської Республіки – 2,3%, Азербайджану 
та Нідерландів – по 2,2% та Ізраїлю – 2,1%. 

Основне місце у товарній структурі експорту області посідають енергетичні матеріали; нафта та продукти її 
перегонки; чорні метали; залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання; котли, машини, апарати і 
механічні пристрої; органічні хімічні сполуки; добрива; полімерні матеріали, пластмаси; вироби з чорних металів. 

Обсяг імпорту у звітному періоді становив 1380,1 млн.дол. (202,0% по відношенню до січня–травня 2009р.).  
З країн СНД імпортовано 90,8% усіх товарів, з країн ЄС − 4,0% (у січні–травні 2009р. – 88,3% і 5,7%).  
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 88,5% від загального обсягу імпорту, 

Сполучених Штатів Америки – 2,4% та Казахстану – 2,0%. 
Основу товарної структури імпорту області складають енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки – 

84,6% загального обсягу імпорту. 
У січні–травні 2010р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 315,3 млн.дол., або 22,8% від 

загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, 
Угорщини та Франції. Найбільша частка припадала на мінеральні продукти (97,2% від загального обсягу імпорту 
давальницької сировини). 

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 407,7 млн.дол., 
або 31,4% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на мінеральні продукти (95,4% від обсягу 
експорту готової продукції з давальницької сировини). 

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Лисичанськ, Алчевськ, 
Луганськ, Стаханов та Сєвєродонецьк.  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  У ТРАВНІ 2010 РОКУ 
 

У травні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з квітнем зменшилася на 0,4% і становила 546,5 тис. осіб. Середній 
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2206 грн. та у 2,5 раза перевищував законодавчо встановлені 
державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (884 грн.). Порівняно з квітнем 2010р. розмір заробітної плати збільшився на 3,8%, а з травнем 2009р. – на 
23,7%. 

У травні 2010р. порівняно з квітнем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося зростання 
розміру номінальної заробітної плати. Темпи приросту показника коливалися від 2,3% у торгівлі до 24,6% у сфері 
фінансової діяльності, у промисловості – від 1,3% у виробництві машин та устатковання  до 28,8% у виробництві шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів. 

Разом з цим, значне зменшення рівня заробітної плати спостерігалось у лісовому господарстві (на 10,2%), а серед 
промислових видів діяльності – на підприємствах з оброблення деревини та виробництву виробів з деревини, крім 
меблів (на 12,4%). 

Найвищий рівень оплати праці у травні 2010р. мали працівники, зайняті у фінансовій сфері, а серед промислових 
видів діяльності – зайняті на підприємствах із добування вугілля, де рівень заробітної плати перевищував середній 
показник в економіці області в 1,6 та 1,5 раза відповідно. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників лісового та сільського господарства, торгівлі, готелів та 
ресторанів, підприємств з текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, по обробленню 
деревини та виробництву виробів з деревини, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри не перевищив 72,4% від 
середнього по області. 

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у травні 2010р. порівняно з квітнем становив 104,2%, а 
відносно травня 2009р. – 115,5%. 
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
НА 1 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ 

 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж травня збільшилася на 10,9% і на 1 червня 2010р. 

становила 171,8 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 72,7%, на 
підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) – 26,9%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 17,1% і 
на 1 червня 2010р. становила 124,9 млн.грн. 

Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промисловості (65,7%), будівництва 
(17,9%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям 
(6,4%). 

Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на 1 
червня 2010р. припадає на підприємства міст Луганськ (36,6%), Рубіжне (9,1%) та Лисичанськ (9,0%). 

На 1 червня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 47,2 тис. осіб, або 8,7% від загальної кількості штатних 
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2646 
грн., що перевищує на 20,0% середню заробітну плату по області за травень 2010р. 
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ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ТРАВНІ 2010 РОКУ  

 
У січні–травні 2010 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення 

боргів попередніх періодів, 712,0 млн.грн. (93,6% нарахованих за цей період сум). Серед регіонів області найвищий 
рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Троїцькому районі (127,9%), найнижчий – у м.Рубіжне 
(83,0%).  

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 100 кВт.год) на 
одного власника особового рахунку у травні 2010 року становили 155,3 грн., що на 4,5% менше відповідного періоду 
2009 року.  

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у травні 2010 року, порівняно з 
квітнем, на 3,4% і на початок червня 2010р. становила 910,9 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за 
житлово-комунальні послуги склав 6,0 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у всіх містах та районах області. У 
порівнянні з відповідним періодом 2009 року заборгованість збільшилася на 12,0%. 

У травні 2010 року мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 52,5% 
власників особових рахунків, газопостачання 49,6%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,0%, 
централізоване водопостачання та водовідведення – 34,7%, вивезення побутових відходів – 24,0%. 

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–травні 2010 
року з населенням було укладено 299 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на 
яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 402,0 тис.грн., а сума 
внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 3478,3 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 травня 2010 року таких підприємств по області нараховувалось 131. Загальна сума заборгованості населення 
зазначеним підприємствам становила 69,5 млн.грн. Крім того, загальна сума заборгованості скоригована за рахунок 
перерахунків та часткового списання заборгованості минулих періодів.  

 
 
 
 



Оплата населенням житлово-комунальних послуг 
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Луганська  област ь  760459 71610 712005 103253 93,6 144,2 910884 96,6 103,7 
 м.Алчевськ 53125 4220 46242 7425 87,0 176,0 57860 95,1 113,9 
 м.Антрацит 23281 1747 20606 2595 88,5 148,5 32044 97,4 108,2 
 м.Брянка 9445 810 8099 1255 85,8 155,0 20589 97,8 107,1 
 м.Кіровськ 6575 735 6453 939 98,1 127,9 7649 97,2 101,5 
 м.Красний Луч 15787 1846 15584 2279 98,7 123,5 28506 98,2 99,4 
 м.Краснодон 23810 2435 22952 3102 96,4 127,4 49148 98,7 93,6 
 м.Лисичанськ 41775 4299 40318 5485 96,5 127,6 58937 98,0 97,4 
 м.Луганськ 233843 25719 214206 34302 91,6 133,4 320843 97,3 106,1 
 м.Первомайськ 21969 1525 19541 2943 89,0 193,0 29246 95,6 109,2 
 м.Ровеньки 21457 2099 21468 3149 100,0 150,0 17873 94,2 99,7 
 м.Рубіжне 27463 1786 22795 3019 83,0 169,0 38543 96,8 110,0 
 м.Свердловськ 24784 2666 21867 2961 88,2 111,1 43820 98,6 105,8 
 м.Сєвєродонецьк 90077 9926 82004 13704 91,0 138,1 89744 95,9 109,0 
 м.Стаханов 31808 3297 28314 4111 89,0 124,7 56855 98,4 105,6 
 райони          
 Антрацитівський 1606 101 1817 160 113,2 158,9 89 59,9 30,1 
 Біловодський 5337 256 6580 673 123,3 262,5 495 54,3 28,5 
 Білокуракинський 4766 226 5346 528 112,2 233,5 167 35,6 22,3 
 Краснодонський 5689 342 6254 640 109,9 186,8 2418 89,1 75,6 
 Кремінський 11389 615 10140 1131 89,0 183,9 9240 95,0 116,0 
 Лутугинський 12422 1117 11346 1571 91,3 140,7 5956 95,3 102,9 
 Марківський 4253 198 5072 456 119,2 229,4 –57 – – 
 Міловський 3179 118 3747 323 117,9 274,0 161 44,0 22,1 
 Новоайдарський 5736 162 6313 659 110,0 407,3 509 50,6 46,9 
 Новопсковський 8806 362 10307 984 117,0 271,7 –230 – – 
 Перевальський 12392 1397 11191 1593 90,3 114,0 13507 98,6 107,9 
 Попаснянський 6593 621 6203 747 94,1 120,4 4752 97,4 106,1 
 Сватівський 6886 383 7762 807 112,7 210,7 –1670 – – 
 Свердловський 1884 153 1870 213 99,3 139,6 750 94,5 112,5 
 Слов’яносербський 9879 1083 10429 1432 105,6 132,2 9165 96,3 76,6 
 Станично-Луганський 14448 562 14738 1954 102,0 347,7 12772 90,2 97,7 
 Старобільський 15748 615 17009 1561 108,0 253,5 1229 56,5 50,2 
 Троїцький 4247 189 5432 552 127,9 292,3 –26 – – 
1 За рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100%).  
Довідково: показники наведені без урахування електроенергії. 
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