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ПРЕС-ВИПУСК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ
Населення. На 1 вересня 2019р. в області, за оцінкою, чисельність
наявного населення становила 1254,5 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2019р.
мало місце загальне зменшення населення на 2297 осіб.
Соціальний захист. У січні–вересні 2019р. було призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 42,4 тис.
домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій на оплату житловокомунальних послуг у січні–вересні 2019р. становила 12,2 млн.грн, у міських
поселеннях – 5,0 млн.грн, у сільській місцевості – 7,2 млн.грн.
Заробітна плата. У вересні 2019р. середня номінальна заробітна плата
одного штатного працівника становила 9441 грн, що на 4,2% більше, ніж у
серпні п.р. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2019р. порівняно з
серпнем склав 103,4%, а порівняно з вереснем 2018р. – 105,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом
вересня п.р. збільшилась на 25,8% і станом на 1 жовтня 2019р. становила 4706,9
тис.грн.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані
щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних та фізичних осібпідприємців), основним видом яких є роздрібна торгівля за січень–вересень п.р.
склав 17111,0 млн.грн, та порівняно із січнем–вереснем 2018р. у порівнянних
цінах зріс на 1,4%.
Сільське господарство. У січні–вересні 2019р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–вереснем 2018р. склав 96,8%,
в т.ч. у підприємствах – 86,2%, у господарствах населення –97,3%.
Промисловість. У вересні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та
вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 108,9% та
69,3%. За підсумками січня–вересня 2019р. обсяги виробництва порівняно з
січнем–вереснем 2018р. зменшились на 9,0%.
Будівництво. У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено
будівельної продукції на суму 1265,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у
січні–вересні 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 132,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
79,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і
поточний ремонти – 14,7% та 6,2% відповідно.
Транспорт. Підприємствами транспорту у cічні–вересні 2019р.
перевезено 6540,1 тис.т вантажів, що у 1,7 раза більше, ніж у січні–вересні
2018р. Вантажооборот підприємств транспорту становив 5595,8 млн.ткм, або
99,3% до січня–вересня 2018р.
Упродовж січня–вересня п.р. послугами пасажирського транспорту
скористалися 27,7 млн. пасажирів, або 109,1% від обсягу січня–вересня 2018р.
Пасажирооборот склав 3984,0 млн.пас.км, або 146,0% до січня–вересня 2018р.
Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–серпні 2019р. експорт товарів
становив 1012,7 млн.дол. США, імпорт – 929,6 млн.дол. Порівняно з січнем–
серпнем 2018р. експорт зменшився на 10,0%, імпорт – на 8,8%. Позитивне
сальдо становило 83,1 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції проводились із
партнерами з 120 країн світу.
Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області в вересні 2019р.
порівняно з серпнем склав 100,6%, з початку року – 101,9%, по країні
відповідно – 100,7% та 103,4%. На споживчому ринку області у вересні 2019р.
ціни на продукти харчування залишились на рівні серпня.
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