Соціально-економічне становище області за
січень–липень 2009 року
Промисловість. Індекс промислового виробництва в області у січні–
липні п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив
43,0 %.
За підсумками І півріччя п.р. промисловими підприємствами області
реалізовано промислової продукції на суму 2420,0 млн.грн.
Сільське господарство. У січні–липні п.р. загальне виробництво
продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом
2008р. зросло на 7,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – у
1,7 раза, у господарствах населення – на 3,9%. Приріст виробництва
забезпечено за рахунок продукції рослинництва. У всіх категоріях
господарств зросла, порівняно з показником на відповідну дату минулого
року, чисельність поголів’я свиней, овець та кіз, птиці.
Капітальні інвестиції. У І півріччі п.р. у розвиток економіки області
вкладено 825,6 млн.грн капітальних інвестицій, з яких 712,2 млн.грн. або
86,3% складали інвестиції в основний капітал.
Будівництво. Забудовниками усіх форм власності протягом першого
півріччя п.р. введено в експлуатацію 66,5 тис.м2 житла, що на 60,8%
менше, ніж у І півріччі 2008р. Із загального обсягу збудованого житла
86,2% припадає на індивідуальних забудовників.
У січні–липні п.р. виконано будівельних робіт на суму
214,5 млн.грн., що на третину менше порівняно з відповідним періодом
минулого року.
Транспорт. Підприємствами транспорту у січні–липні 2009р.
перевезено 2182,7 тис.т вантажів та 39,7 млн. пасажирів, що, відповідно, на
чверть та на 10,9% менше, ніж у січні–липні минулого року.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг
експорту зовнішньої
торгівлі товарами області за І півріччя п.р. становив 386,1 млн.дол.США і
зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на третину,
імпорту, відповідно – 401,7 млн.дол.США і зменшився на 60,1%. Від’ємне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,6 млн.дол.США.
Протягом І півріччя п.р. в економіку області інвестовано
7,8 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, що включає
роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств-юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців і продаж на ринках за січень–липень п.р., за
розрахунками, склав 4751,2 млн.грн., що на 14,5% менше, ніж у січні–

липні минулого року. Через мережу організованих ринків протягом семи
місяців п.р. реалізовано майже п’яту частину загального обсягу продажу
споживчих товарів.
Ціни. Індекс споживчих цін по області та по країні у липні п.р.
зафіксовано на рівні 99,9%, з початку року відповідно 107,2% та 108,5%.
Індекс цін виробників промислової продукції у липні 2009р. склав
99,5%, з початку року – 102,4%.
Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника області за січень–червень п.р. становила 1459 грн. і
зросла порівняно з відповідним періодом 2008р. на 8,5%.
У червні порівняно з травнем п.р. розмір заробітної плати зріс у
середньому на 7,2%, а з червнем попереднього року – на 8,3%.
Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2009р.
становила 16,5 млн.грн. та зросла порівняно з відповідною датою минулого
року у 3,3 раза, з початком року – на 8191,6 тис.грн., з початком
попереднього місяця на 2103,0 тис.грн. На економічно активних
підприємствах заборгованість із виплати заробітної плати зросла протягом
червня на 20,2% і на 1 липня п.р. складала 12110,1 тис.грн.
Ринок праці. За даними державної служби зайнятості рівень
зареєстрованого безробіття в області станом на 1 липня п.р. становив 2,4%
чисельності населення працездатного віку, проти 2,3% на відповідну дату
2008р.
Населення. На 1 липня 2009р. в області проживало 1243,3 тис. осіб.
Протягом шести місяців п.р. чисельність населення зменшилася на
32 особи.
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