Соціально-економічне становище Миколаївської області
у січні–травні 2019 року
Населення
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2019р.
становила 1126,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2019р. чисельність
населення зменшилась на 4,2 тис. осіб (на 0,4%), зокрема за рахунок
природного скорочення – на 3,7 тис. осіб, міграційного – на 0,5 тис.
Кількість живонароджених у січні–квітні 2019р. становила 2,6 тис. осіб,
померлих – 6,3 тис. осіб. На кожні 100 померлих приходився 41
живонароджений.
Зайнятість та безробіття
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у
віці 15 років і старше у І кварталі 2019р. становила 496,2 тис. осіб, а у віці 15–
70 років – 495,3 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше, як і у
віці 15–70 років, складала 55,3 тис. осіб.
У І кварталі 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше
становив 52%, а серед населення віком 15–70 років – 58,5%. Рівень безробіття
серед робочої сили віком 15 років і старше, як і серед осіб віком 15–70 років,
склав 10%.
Доходи населення
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного
працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і
більше осіб) у січні–травні 2019р. становив 9234 грн, що у 2,2 раза вище
законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) та
на 22,9% – 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; сфери наукових
досліджень та розробок, металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устатковання. Їх заробітна плата була вищою за
середньообласний показник в 1,3–2 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–травні 2019р. порівняно з
відповідним періодом 2018р. становив 112,8%.
Заборгованість із виплати заробітної плати з початку поточного року
зменшилась на 16,4% (на 17 млн.грн) і на 1 червня склала 86,2 млн.грн, або
4,7% фонду оплати праці, нарахованого за травень. Переважаюча частка боргу

зосереджена на підприємствах м.Миколаєва (85,9%), а за видами економічної
діяльності – у промисловості (75,9%).
У структурі заборгованості 82,8% складали кошти 2,7 тис. працівників
економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено у
середньому 26,3 тис.грн, що у 2,8 раза більше середньомісячної заробітної
плати у січні–травні 2019р.
Соціальний захист
У січні–травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
призначено 29,7 тис. домогосподарств на суму 12,6 млн.грн. Середній розмір
субсидії, призначеної на одне домогосподарство, у травні п.р. склав 134 грн
(у відповідному місяці 2018р. – 168 грн).
Крім того, 12,8 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму
41,6 млн.грн. Середній розмір призначеної у травні субсидії цього виду на одне
домогосподарство склав 3180 грн (торік – 3095 грн).
У січні–травні 2019р. населенням області сплачено за житловокомунальні послуги (без урахування електричної енергії) 1846,8 млн.грн, що
становило 103,7% нарахованої за цей період суми (за рахунок погашення боргів
попередніх періодів).
На кінець травня заборгованість населення зі сплати за постачання
природного газу становила 453,4 млн.грн, за централізоване опалення та
постачання гарячої води – 192,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 111,4 млн.грн, за централізоване постачання
холодної води та водовідведення – 104,1 млн.грн, за вивезення побутових
відходів – 15,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 25,8 млн.грн.
Сільське господарство
У січні–травні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно
з відповідним періодом 2018р. становив 96,0%, у т.ч. у підприємствах – 117,0%,
у господарствах населення – 91,5%.
Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 11,6 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 10,8% менше, ніж у січні–
травні 2018р.; вироблено 116,1 тис.т молока (на 8,1% менше), одержано
116,1 млн.шт яєць (на 17,4% більше) та 19 т вовни (стільки ж). У загальному
виробництві м’яса частка господарств населення становила 78,4%, молока –
82,6%, яєць – 48,4%, вовни – 94,7%.
Загальний обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції,
реалізованої підприємствами, у січні–травні 2019р. порівняно з січнем–травнем
2018р. зменшився на 7,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,3%, наразі
продукції тваринництва – зріс на 4,8%. Середні ціни продажу знизилися на
2,6%, зокрема, продукції рослинництва – на 2,1%, тваринництва – на 7,5%.
На 1 червня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та
підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових
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та олійних, було в наявності 557,8 тис.т зерна (на 24,3% менше, ніж на початок
червня 2018р.) та 235,6 тис.т насіння соняшнику (у 1,7 раза більше).
Промисловість
У січні–травні 2019р. порівняно з відповідним періодом минулого року
виробництво промислової продукції зросло на 2,7%.
Серед галузей промисловості збільшились обсяги у виробництві гумових
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,1%,
виробництві харчових продуктів та напоїв – на 3,4%, металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – на 7,8%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на
18,9%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 27,6%, постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 28,2%.
Водночас у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів випуск продукції скоротився на 7,9%,
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності – на 6,4%, машинобудуванні (крім ремонту і монтажу машин і
устатковання) – на 5,2%.
Будівництво
У січні–травні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної
продукції на 1,1 млрд.грн.
Індекс будівельної продукції у порівнянні з січнем–травнем 2018р.
склав 143,2%.
Обсяг продукції у будівництві інженерних споруд збільшився на 38,4%,
будівель – на 48,9%.
За характером будівництва обсяги виробленої будівельної продукції
розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та
технічного переозброєння склали 72,6%, поточний ремонт – 14,8%,
капітальний – 12,6%.
Транспорт
У січні–травні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив
462,2 млн.ткм, що на 22,5% більше ніж у січні–травні 2018р. З початку року
перевезено 2,8 млн.т вантажів (на 53% більше).
Автомобільним транспортом перевезено 2,6 млн.т вантажів, що на 46,3%
більше, та виконаний вантажооборот в обсязі 427,8 млн.ткм (на 23,5% більше).
Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі
680,2 млн.пас.км, що на 0,4% менше, та перевезено 59,9 млн. пасажирів (на 1%
менше).
Пасажирооборот автомобільного транспорту становив 566,2 млн.пас.км і
збільшився
на
3,9%.
Вказаним
видом
транспорту
перевезено
42,5 млн. пасажирів (71% від загальної кількості), що на 7,8% більше.
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Послугами електротранспорту скористалися 17,4 млн. осіб, або 29% всіх
пасажирів. Кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилась
на 26,3%, трамваями – на 7,9%.
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, у січні–
травні 2019р. становив 9547 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,5% більше
від обсягу січня–травня 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–травні
2019р. становив 6515 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,7% більше від
обсягу січня–травня 2018р.
Зовнішня торгівля товарами
У січні–квітні 2019р. обсяг експорту товарів склав 714,4 млн.дол. США,
імпорту – 257,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року
експорт збільшився на 21,8% (на 127,8 млн.дол.), імпорт – на 16%
(на 35,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 456,6 млн.дол.
Основу товарної структури обласного експорту визначили продукти
рослинного походження (59,7%), продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості (27,2%).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу склав
97,2 млн.дол., або 13,6% від загальнообласного експорту, та збільшився
порівняно з січнем–квітнем 2018р. на 3,6%. Найбільші обсяги експорту до країн
ЄС забезпечували продукти рослинного походження – 68,8% від його
загального обсягу. Найвагоміші експортні поставки здійснювалися до
Нідерландів.
З інших країн світу значний обсяг товарів експортувався до Російської
Федерації, Туреччини, Китаю, Індонезії, Індії та Бангладеш.
Експорт товарів зріс до усіх основних країн-партнерів, а саме: до
Індонезії – у 116 разів, Бангладеш – у 6,1 раза, Індії – у 1,8 раза, Китаю –
у 1,7 раза, Туреччини – у 1,5 раза, Російської Федерації – на 15,2%.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні продукти
(32,8%), механічне та електротехнічне обладнання (23,7%), засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (12,3%), готові харчові продукти
(10,5%).
Імпорт товарів із країн ЄС становив 98,8 млн.дол., або 38,3% від
загального обсягу, та збільшився проти січня–квітня 2018р. на 27,5%. З цих
країн завозилися: механічне та електротехнічне обладнання – 46,4% від його
загального обсягу, готові харчові продукти – 19,3%, засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,7%, продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості – 7%. Серед країн ЄС найбільші
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імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини та Великої
Британії.
З інших країн світу вагомі обсяги товарів імпортовано з Гвінеї, Гаяни,
Російської Федерації, Білорусі та Китаю.
Збільшився імпорт товарів порівняно з січнем–квітнем 2018р. з Великої
Британії – у 3,9 раза, Німеччини – у 2,2 раза, Російської Федерації – у 1,7 раза,
Гаяни – на 30,3%, Гвінеї – на 23,7%, Польщі – на 21%, наразі зменшився з
Білорусі – на 32,7% та Китаю – на 8,7%.
Споживчі ціни
У січні–травні 2019р. на споживчому ринку Миколаївської області ціни
підвищились на 4,6%.
Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,5%.
Найбільше зросли в ціни овочі та пшоно – у 1,6 раза, часник – на 30,9%,
фрукти – на 22,5%. Також на 7,3–3,9% стали дорожчими маргарин, птиця, чай,
мед, свинина, макаронні вироби, хліб. Разом з тим, подешевшали яйця –
на 32%, сало – на 21,6%, молоко з підвищеним вмістом жиру – на 12,5%.
Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 6,5%.
Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла
на 1,6% внаслідок підвищення тарифів на опалення на 19,2%, каналізацію –
на 9,7%, водопостачання – на 5%. Проте на 9,9% зменшилась вартість газу
скрапленого для побутових потреб, на 4,7% – кам’яного вугілля.
Ціни у сфері транспорту знизились на 1,9% за рахунок здешевлення газу
скрапленого для автомобілів на 5,9%, матеріалів мастильних – на 3%,
дизельного пального, бензину марок А-92 та А-95 – на 2–0,3%. Натомість
на 15,8% здорожчав проїзд у міжміському поїзді.
Приріст цін у сфері зв’язку склав 9%, ресторанного і готельного бізнесу –
3,8%, охорони здоров’я – 2,9%, освіти – 2,8%.
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