Соціально-економічне становище Миколаївської області
у січні–квітні 2019 року
Населення
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р.
становила 1127,8 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність
населення зменшилась на 3,3 тис. осіб (на 0,3%), зокрема за рахунок
природного скорочення – на 2,9 тис. осіб, міграційного – на 0,4 тис.
Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 1,9 тис. осіб,
померлих – 4,8 тис. На кожні 100 померлих приходилося 40 живонароджених.
Доходи населення
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного
працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і
більше осіб) у січні–квітні 2019р. становив 9164 грн, що у 2,2 раза вище
законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) та на
23,6% – рівня заробітної плати в аналогічному періоді 2018р.
Самими високими були нарахування працівникам підприємств з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; складського
господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту; cфери наукових
досліджень та розробок. Їх заробітна плата була вищою за середньообласний
показник в 1,4–2 рази.
Водночас на підприємствах з тимчасового розміщування й організації
харчування; сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку розмір заробітної
плати не перевищив 63% від середнього рівня по області.
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2019р. порівняно з
відповідним періодом 2018р. становив 113,7%.
Заборгованість із виплати заробітної плати з початку поточного року
зменшилась на 15,8% (на 16,3 млн.грн) і на 1 травня склала 86,8 млн.грн, або
5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень. Переважаюча частка боргу
зосереджена на підприємствах м.Миколаєва (85,3%), а за видами економічної
діяльності – у промисловості (76,8%).
У структурі заборгованості 82,8% складали кошти 2,2 тис. працівників
економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено у
середньому 32,8 тис.грн, що у 3,6 раза більше середньомісячної заробітної
плати у січні–квітні 2019р.
Соціальний захист
У січні–квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
призначено 26,7 тис. домогосподарств на суму 12,2 млн.грн. Середній розмір
субсидії, призначеної на одне домогосподарство, у квітні п.р. склав 348 грн
(у відповідному місяці 2018р. – 222 грн).
Крім того, 10,3 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму

33,6 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні субсидії цього виду на одне
домогосподарство склав 3171 грн (торік – 2999 грн).
У січні–квітні 2019р. населенням області сплачено за житловокомунальні послуги (без урахування електричної енергії) 1586,7 млн.грн, що
становило 95,9% нарахованої за цей період суми.
На кінець квітня заборгованість населення зі сплати за постачання
природного газу становила 533,3 млн.грн, за централізоване опалення та
постачання гарячої води – 239,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 109,9 млн.грн, за централізоване постачання
холодної води та водовідведення – 101,2 млн.грн, за вивезення побутових
відходів – 14,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 50,5 млн.грн.
Капітальні інвестиції
У січні–березні 2019р. підприємствами і організаціями області за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 2,1 млрд.грн капітальних інвестицій, що на
28,7% більше ніж за відповідний період 2018р.
У розрахунку на одну особу населення області освоєно 1,8 тис.грн
капітальних інвестицій.
Майже всі капітальні інвестиції (99,2% загального обсягу) спрямовано у
матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар, транспортні
засоби – 71,8%, будівлі та споруди – 25%.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 1,6 млрд.грн, або
77,5%. Частка кредитів банків та інших позик становила 17,1% (353,7 млн.грн).
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,6% капітальних
інвестицій (75,7 млн.грн).
За видами економічної діяльності найвища інвестиційна активність
спостерігалась на підприємствах промисловості, якими освоєно 869,1 млн.грн
(42%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів – 530,5 млн.грн (25,7%), сільського, лісового та рибного
господарства – 423,3 млн.грн (20,5%).
Сільське господарство
У січні–квітні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно
з відповідним періодом 2018р. становив 95,9%, у т.ч. у підприємствах – 115,0%,
у господарствах населення – 91,3%.
Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 9,9 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 8,3% менше, ніж у січні–
квітні 2018р.; вироблено 81,8 тис.т молока (на 8,0% менше), одержано
86,0 млн.шт яєць (на 14,7% більше). У загальному виробництві м’яса частка
господарств населення становила 78,8%, молока – 80,8%, яєць – 47,7%.
Загальний обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції,
реалізованої підприємствами, у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем
2018р. зменшився на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва знизився на 11,2%,
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наразі тваринництва – зріс на 7,9%. Середні ціни продажу знизилися на 0,7%,
зокрема, продукції рослинництва – на 0,3%, тваринництва – на 5,7%.
На 1 травня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та
підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових
та олійних, було в наявності 836,9 тис.т зерна (на 11,9% менше, ніж на початок
травня 2018р.) та 261,3 тис.т насіння соняшнику (на 48,3% більше).
Промисловість
У січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом минулого року
виробництво промислової продукції зросло на 1,6%.
Серед галузей промисловості збільшились обсяги у виробництві гумових
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,2%,
виробництві харчових продуктів та напоїв – на 3,4%, металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – на 6,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на
18,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на
26,5%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 27,6%.
Водночас у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності випуск продукції
скоротився на 8,5%,
машинобудуванні (крім ремонту і монтажу машин і устатковання) – на 7,9%,
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів – на 7,3%.
Будівництво
У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної
продукції на 719,5 млн.грн.
Індекс будівельної продукції у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. склав
129,2%.
Обсяг продукції у будівництві інженерних споруд збільшився на 9,7%,
будівель – на 55,1%.
За характером будівництва обсяги виробленої будівельної продукції
розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та
технічного переозброєння склали 68,7%, поточний ремонт – 17,1%,
капітальний – 14,2%.
У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 17,6 тис.м2
загальної площі житла (нове будівництво), що у 2,5 раза більше ніж за
відповідний період 2018р.
У розрахунку на 1000 населення області припало 15,5 м2 загальної площі
збудованого житла (у січні–березні 2018р. – 6,1 м2).
Переважну частку житла збудовано у міських поселеннях – 14,2 тис.м2
(або 80,9% загальної площі), решту – у сільській місцевості. Обсяг прийнятого
житла у сільській місцевості збільшився у 2,3 раза, у міських поселеннях –
у 2,6 раза.
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Транспорт
У січні–квітні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив
367,1 млн.ткм, що на 24,3% більше ніж у січні–квітні 2018р. З початку року
перевезено 2,3 млн.т вантажів (на 54,5% більше).
Автомобільним транспортом перевезено 2,1 млн.т вантажів, що на 46,7%
більше, та виконаний вантажооборот в обсязі 341,4 млн.ткм (на 22,1% більше).
Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі
564,4 млн.пас.км, що на 0,1% менше, та перевезено 49,5 млн. пасажирів (на 1%
менше).
Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 475 млн.пас.км і
збільшився
на
3,7%.
Вказаним
видом
транспорту
перевезено
35,9 млн. пасажирів, що на 6,5% більше.
Послугами електротранспорту скористалися 13,6 млн. осіб. Кількість
пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилась на 25,9%, трамваями – на
6,5%.
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–
квітні 2019р. становив 7566,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,2% більше
від обсягу січня–квітня 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні
2019р. становив 5163,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,4% більше від
обсягу січня–квітня 2018р.
Зовнішньоекономічна діяльність
У І кварталі 2019р. обсяг експорту товарів склав 521,3 млн.дол. США,
імпорту – 200,6 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2018р. експорт збільшився
на 20,7% (на 89,6 млн.дол.), імпорт – на 23,1% (на 37,6 млн.дол.). Позитивне
сальдо становило 320,7 млн.дол.
Основу товарної структури обласного експорту визначали продукти
рослинного походження (56,8%), продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості (29,8%).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
84,2 млн.дол., або 16,2% від загальнообласного експорту, та збільшився
порівняно з І кварталом 2018р. на 14,1%. Найбільші обсяги експорту до країн
ЄС забезпечували продукти рослинного походження – 74,1% від його
загального обсягу та готові харчові продукти – 13,9%. Найвагоміші експортні
поставки здійснювалися до Нідерландів.
Серед інших країн світу значний обсяг товарів експортувався до
Російської Федерації, Індонезії, Китаю, Туреччини, Індії та Бангладеш.
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Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти (36%),
механічне та електротехнічне обладнання (22,9%), засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (12,3%), готові харчові продукти
(10,6%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 70,1 млн.дол., або 34,9% від
загального обсягу, та збільшився проти І кварталу 2018р. на 21,4%. З цих країн
завозилися: механічне та електротехнічне обладнання – 49,5% від його
загального обсягу, готові харчові продукти – 21,7%, засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,9%. Серед країн ЄС найбільші
імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Великої Британії та
Польщі.
З інших країн світу вагомі обсяги товарів імпортовано з Гвінеї, Гаяни,
Російської Федерації, Білорусі та Китаю.
У І кварталі 2019р. експорт послуг склав 142,5 млн.дол. США, імпорт –
5,9 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2018р. експорт збільшився на 21% (на
24,7 млн.дол.), імпорт – на 9,2% (на 0,5 млн.дол.). Позитивне сальдо
дорівнювало 136,6 млн.дол.
У структурі експорту переважали послуги з переробки матеріальних
ресурсів (73,6%) та транспортні послуги (20%).
Обсяг експорту послуг до країн ЄС становив 10,7 млн.дол., або 7,5% від
загального експорту області, та зменшився порівняно з І кварталом 2018р. на
49,6%. У структурі експортованих послуг переважали транспортні послуги –
43,6%, ділові послуги – 19,7%, послуги з ремонту та технічного
обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 16%, послуги з
переробки матеріальних ресурсів – 10,1%. Головними партнерами були
Нідерланди, Естонія та Німеччина.
З інших країн світу найбільше послуг надано представникам Швейцарії.
Основу структури імпорту складали ділові послуги (44,8%), послуги,
пов’язані з подорожами (33,7%), роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності (10%).
Імпорт послуг з країн ЄС становив 4,2 млн.дол., або 71% від
загальнообласного обсягу, та збільшився проти І кварталу 2018р. на 23,7%.
Імпортувалися переважно ділові послуги – 47,6% від загального обсягу,
послуги, пов’язані з подорожами – 37,4%, роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності – 9,8%. Провідними партнерами в
імпорті послуг були Велика Британія, Польща, Естонія, Кіпр та Німеччина.
Серед інших країн найбільше послуг одержано з Російської Федерації та
Панами.
У січні–березні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами із
5 країн світу вкладено 3,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
З початку інвестування обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р. становив 224,3 млн.дол. та
порівняно з початком року збільшився на 1,6% (на 3,6 млн.дол.).
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У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) склав 197,5 дол.
Інвестиції надійшли з 46 країн світу, зокрема з Кіпру – 102,9 млн.дол.,
Нідерландів – 57,9 млн.дол., Сінгапуру – 26,2 млн.дол. та Бельгії – 10,9 млн.дол.
Значний обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах
промисловості – 99,7 млн.дол. (44,5% загальнообласного обсягу) та транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 84,4 млн.дол.
(37,6%).
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області, внесених в
економіку інших країн світу з початку інвестування, на 1 квітня 2019р. склав
0,8 млн.дол.
Споживчі ціни
У січні–квітні 2019р. на споживчому ринку Миколаївської області ціни
підвищились на 3,6%.
Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 5,7%.
Значно підвищились ціни на овочі (на 47,3%). Фрукти подорожчали на 12,1%,
пшоно – на 32,6%, часник – на 20,2%, шоколад – на 9,6%, сіль – на 9,3%,
пластівці вівсяні, птиця, хліб, макаронні вироби, риба та продукти з неї, масло,
кисломолочна продукція, крупи гречані, олія соняшникова – на 6,8–1,9%. Разом
з тим, здешевіли сало (на 19%) та яйця (на 18,4%).
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 6%.
Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
збільшилась на 2,3% за рахунок підвищення тарифів на опалення на 19,2%,
каналізацію – на 9,7%, водопостачання – на 5%. Водночас на 9,9% зменшилась
вартість газу скрапленого для побутових потреб.
У сфері транспорту зниження цін склало 3,1%, при цьому, газ скраплений
для автомобілів подешевшав на 7,3%, дизельне пальне, бензин марок А-92 та
А-95 – на 6,6–4,2%. Натомість на 16,5% подорожчав проїзд у міжміському
поїзді.
У сфері зв’язку ціни зросли на 9,5%, ресторанного і готельного бізнесу –
на 4,8%, охорони здоров’я – на 2,6%, освіти – на 2,4%.
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