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У березні 2008р. обсяги промислового вироб
ництва збільшилися порівняно з лютим 2008р. на

У добувній промисловості
обсяги виробництва продукції 
у січні-березні 2008р. проти 
січня-березня 2007р. збільши
лися в 1,7 раза, в переробній 
промисловості — на 20,9%.

На підприємствах із вироб
ництва харчових продуктів і

напоїв обсяги виробництва 
зросли на 15,7%. Приріст про
дукції отримано на підпри
ємствах із виробництва напоїв 
(в 1,6 раза), із перероблення та 
консервування овочів та фрук
тів (на 15,1%), готових кормів 
для тварин (на 8,7%), м'яса і

м'ясних продуктів (на 2,5%). У 
січні-березні 2008р. вироблено 
5,9 млн.дал безалкогольних на
поїв, 163 тис.тонн готових 
кормів для сільськогосподарсь
ких тварин та свійської птиці, 
37,7 тис.тонн м'яса і субпро
дуктів харчових свійської

птиці, 1,8тис.тонн свинини, 1,7 
тис .тонн яловичини і телятини, 
5,6 тис.тонн ковбасних виробів.

У легкій промисловості об
сяги виробництва зменшилися 
на 6,4%. Скорочення випуску 
продукції відбулося на 
підприємствах із виробництва 
шкіри, виробів із шкіри та 
інших матеріалів (на 32,6%), у 
виробництві одягу з текстилю 
(на 17%). На 25-43% зменшився 
випуск жіночих і дівчачих блу
зок, тунік, ватників, сорочок, 
брюк та бриджів, на 11-17% — 
чоловічих і хлопчачих робочих 
комплектів і костюмів, соро
чок. Поряд із цим, збільшилося 
виробництво жіночих і дівча
чих пальт, напівпальт, наки
док, плащів, курток та ана
логічних виробів (в 2,8 раза) і 
постільної білизни на 37,1%.

Підприємствами із оброблен
ня деревини та виробництва 
виробів із неї (крім меблів) ви
пуск продукції збільшено на 
28%. Зростання обсягів спос
терігалося у лісопильному та 
стругальному виробництві (на 
40,5%), дерев'яних будівельних 
конструкцій та столярних ви
робів (на 16,3%).

У целюлозно-паперовому 
виробництві збільшення об
сягів виробництва склало

10,5%. Зростання зафіксовано 
на підприємствах видавничої 
та поліграфічної діяльності (на 
28,3%), із виробництва паперо
вої маси, паперу, картону та 
виробів із них (на 8,4%).

У хімічній та нафтохімічній 
промисловості обсяги вироб
ництва збільшилися на 25,1%, в 
тому числі у виробництві гумо
вих та пластмасових виробів
— на 30,4%, основної хімічної 
продукції — на 5,2%. Водночас, 
на підприємствах фармацев
тичного виробництва обсяги 
зменшилися на 0,4%.

У виробництві іншої немета
левої мінеральної продукції ви
пуск зріс на 18,7%. У тому числі 
на підприємствах із оброблення 
декоративного та будівельного 
каменю — в 1,6 раза, із вироб
ництва виробів із бетону, гіпсу, 
та цементу — на 21,5%, скла та 
виробів із скла — на 16,9%, цег
ли, черепиці та інших будівель
них виробів із випаленої глини
— на 15,2%. У січні-березні 
2008р. вироблено 108,4 тис.тонн 
сумішей бетонних готових то
варних, 22,2 млн.шт. цегли ке
рамічної невогнетривкої буді
вельної, 206,5 млн.шт. ємностей 
для напоїв та харчових про
дуктів, 35,7 тис.куб.м елементів 
конструкцій збірних для житло

вого будівництва з цементу, бе
тону чи штучного каменю.

У металургійному вироб
ництві та виробництві готових 
металевих виробів обсяги 
зросли на 33,4%. У січні-березні 
2008р. вироблено 2,9 тис.тонн 
металоконструкцій будівель
них збірних, 1,5 тис.штук котлів 
центрального опалення.

У машинобудуванні випуск 
продукції збільшився на 42,4%, 
у тому числі у виробництві 
транспортних засобів та устат
кування — в 1,7 раза, вироб
ництві електричного, електрон
ного та оптичного устаткування 
— в 1,5 раза, виробництві ма
шин і устаткування — на 13,6%. 
У січні-березні 2008р. в 1,5 раза 
збільшено випуск проводів та 
кабелів електричних низько
вольтних, на 34,5% — світиль
ників електричних.

На підприємствах із вироб
ництва та розподілення елек
троенергії обсяги у березні 
2008р. збільшилися порівняно 
з попереднім місяцем на 4,4%, 
порівняно з січнем-березнем 
2007р. — на 7,5%. У січні-бе
резні 2008р. вироблено 1423 
млн.кВт. годин електроенергії, 
що на 54 млн.кВт . годин (на 
3,9%) більше, ніж за січень-бе
резень 2007р. У 2007 році інно

ваційною діяльністю у про
мисловості, направленою на 
розробку та впровадження як 
технологічно нових так і знач
но технологічно вдосконале
них продуктів і процесів, зай
малися 52 підприємства, або 
11,9% їх загальної кількості 
(проти 43 підприємств, або 
10,0% у минулому році).

Створювали та впроваджу
вали у виробництво нову про
дукцію або значно удоскона
лювали 30,8% інноваційно ак
тивних підприємств, нові тех
нологічні процеси — 38,5, ре
алізували інноваційну про
дукцію — 80,8%.

Сільське господарство
Обсяг продукції сільського 

господарства за січень-березень 
2008р. зменшився проти січня- 
березня 2007р. на 2,2%, у тому 
числі в сільськогосподарських 
підприємствах — на 0,4, у госпо
дарствах населення — на 8,0%. 
За обсягом виробництва валової 
продукції сільського господар
ства Київська область продов
жує займати перше місце в рей
тингу регіонів України.

У січні-березні 2008р. госпо
дарствами всіх категорій ви
роблено 83,9 тис.т м'яса (ре
алізовано худоби та птиці на

забій у живій вазі), 117,5 тис.т 
молока, 426,1 млн . штук яєць. У 
порівнянні з відповідним 
періодом 2007р. виробництво 
м'яса збільшилось на 7,5%, 
яєць — на 1,0%, а молока — 
зменшилось на 4,8%.

У сільськогосподарських 
підприємствах відбулося зро
стання обсягів виробництва 
м'яса на 19,8%, яєць — на 0,7% 
і зниження виробництва м о/ 
лока на 2,4%. Господарства 
населення збільшили вироб
ництво яєць на 4,4%, а м'яса.та 
молока зменшили відповідно 
на 17,4 та 6,3%.

У господарствах населення 
вироблено 25,4% м'яса, 59,2% 
молока, 8,2% яєць від загально
го обсягу виробництва.

За розрахунками, в госпо
дарствах усіх категорій на 1 
квітня 2008р. чисельність по
голів'я великої рогатої худо
би становила 211,3 тис. голів 
(на 15,8% менше порівняно з 
1 квітня 2007р.), у тому числі 
корів — 108,0 тис. (на 9,8% 
менше); свиней — 432,9 тис. 
(на 13,1% менше), овець та 
кіз — 33,9 тис. (на 12,3% 
більше), птиці всіх видів — 
19132,8 тис.голів (на 12,8% 
менше).

(Закінчення на 4-й стор.)

8,1%, у січні-березні 2008р. порівняно з січнем-бе- 
резнем 2007р. — на 19,7%. (у січні-березні 2007р. 
проти січня-березня 2006р. приріст виробництва 
становив 12,3%).

Зміни обсягів промислового виробництва
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(Закінчення.
Початок на 1 -й стор.)

У сільськогосподарських 
підприємствах поголів’я вели
кої рогатої худоби зменшило
ся на 13,9%, у тому числі корів 
— на 11,2%; свиней — на 10,9%, 
птиці — на 14,0%. Водночас 
спостерігалось зростання по
голів'я овець та кіз на 38,9%.

Загальний обсяг реалізова
ної сільськогосподарськими 
підприємствами власно вироб
леної продукції за січень-бере- 
зень 2008р. порівняно з 
січнем-березнем 2007р. збіль
шився на 68,3%, у тому числі 
продукції рослинництва — на 
89,2, тваринництва — на 63,1%. 
Частка продукції рослин
ництва у загальній вартості ре
алізованої продукції склала 
22,4%, тваринництва — 77,6%.

Середні ціни продажу аграр
ної продукції сільськогоспо
дарськими підприємствами у 
січні-березні 2008р. порівняно 
з січнем-березнем 2007р. 
найбільше зросли на насіння 
соняшнику (у 2,9 раза), овочі, 
зернові та зернобобові культу
ри (у 1,6), яйця, молоко, плоди 
та ягоди (у 1,5раза).

Середня закупівельна ціна 
зернових культур, яку пропо
нували зберігаючі та пере
робні підприємства, у січні-бе
резні п.р. становила 1084,4 грн. 
за тонну, з них на пшеницю —
1091,1 грн. (у січні-березні 
2007р. — відповідно 707,6 та 
670,8 грн. за тонну). У березні 
п.р. ці підприємства купували 
зернові культури в середньому 
по 1159,5 грн. за тонну, що на 
9,6% більше, ніж у лютому 
(1057,9 грн. за т), у тому числі 
пшеницю — по 1124,0 грн. за 
тонну, що на 2,2% більше 
(1099,4 грн. зат).

На ланах Київщини розпоча
то сівбу ярих культур. На поча
ток квітня в господарствах 
усіх категорій ярі культури, з 
урахуванням пересіву по за
гиблих озимих та багаторічних 
травах, посіяні на площі 109,9 
тис.га.

Зернові і зернобобові культу
ри (без кукурудзи) по ярому 
клину посіяні на площі 96,0 
тис.га, у тому числі ячмінь — 
61,2 тис.га. Сівба цукрових бу
ряків (фабричних) розпочата в 
9 районах області на площі 1388 
га, соняшнику на зерно — у 7 
районах на площі 1908 га. У 
сільськогосподарських підпри
ємствах розпочато сівбу ріпаку 
ярого на насіння (240 га), овочі
посіяно на площі 138 га.

У сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) 
збереглося 282,3 тис.га озимих 
культур (99,6% до посіяного).

Транспорт і зв'язок
За січень-березень 2008р. 

підприємствами транспорту 
перевезено 918,9 тис.т ван
тажів, що на 33,3% більше, ніж 
за січень-березень 2007р. Ван- 
тажооборот зріс на 10,9% і ста
новив 354,7 млн.ткм.

Підприємствами авто
мобільного транспорту (з ура
хуванням перевезень фізич
ними особами-підприємцями) 
за січень-березень 2008р. пе
ревезено 914,3 тис.т вантажів, 
що більше січня-березня 2007р 
на 33,9%, вантажооборот збіль
шився на 10,8% і становив
343.4 млн.ткм.

У січні-березні 2008р. послу
гами пасажирського транс
порту скористалися 27,7 млн. 
пасажирів, пасажирооборот 
склав 1489,9 млн.пас.км, що 
відповідно на 14,5 та 9,6% 
більше порівняно з січнем-бе
резнем 2007р.

Обсяги пасажирських авто- 
перевезень (з урахуванням пе
ревезень фізичними особами- 
підприємцями) збільшилися 
проти січня-березня 2007р. на 
16,7% і склали 25,7 млн. паса
жирів, у тому числі маршрутні 
— 13,0 млн. пасажирів; паса
жирооборот збільшився на 
16,8% і склав 382,1 млн.пас.км, 
у тому числі маршрутний —
193.4 млн.пас.км.

Авіаційним транспортом об
ласті за січень-березень 2008р. 
відправлено 649,6 тис. паса
жирів, 0,4 тис.т пошти та 2,1 
тис.т вантажів; авіаком
паніями, розташованими на 
території області, перевезено 
475,7 тис. пасажирів, 0,2 тис.т 
пошти та 4,4 тис.т вантажу, що 
більше проти січня — березня 
2007р. відповідно на 29,4; 19,9 
та 18,7%.

За січень-березень 2008р. 
підприємствами зв'язку нада
но послуг на 393,3 млн. грн., що 
у порівнянних цінах на 16,7% 
більше, ніж за січень — бере
зень 2007р. Доходи від послуг 
зв 'язку для населення 
збільшились на 5,7% і станови
ли 111,4 млн. грн. Найбільшу 
питому вагу в обсязі доходів, 
отриманих від населення, 
склали послуги телефонного 
міжміського — 19,8% та
мобільного — 54,8% зв'язку.

сягу експорту і 18,6% — вЦ 
імпорту). До Німеччини, Мол
дови, Білорусі, Казахстану, 
Азербайджану та Польщі 
здійснювалося понад 30% екс
портних поставок. У січні-лю- 
тому 2008р. порівняно з 
січнем-лютим 2007р. най
більше зріс експорт до 
Російської Федерації, Азер
байджану та Молдови. Надхо
дження товарів із Німеччини, 
Франції, Польщі та Китаю ра
зом становили третину загаль- 
нообласного обсягу імпорту 
товарів. Порівняно з відпо
відним періодом попереднього 
року значно збільшилися ім
портні поставки з Російської 
Федерації та Німеччини. Вод
ночас зменшився імпорт з 
Нідерландів.

У товарній структурі екс
порту майже 75% складали 
поставки маси з деревини або 
інших волокнистих целюлоз
них матеріалів (переважно 
паперу і картону), полімер
них матеріалів, пластмас, кау
чуку (переважно гумових ви
робів), готових харчових про
дуктів, жирів та олій тварин
ного або рослинного поход- 
ження, механічного та елект
ричного обладнання. У за
гальному обсязі експорту то
варів порівняно з січнем-лю
тим 2007р. збільшилася част
ка жирів та олій тваринного 
або рослинного походження, 
готових харчових продуктів. 
Натомість зменшилася частка 
паперу і картону, текстилю та 
виробів із текстилю.

У товарній структурі імпор
ту продукція хімічної та 
пов'язаних з нею галузей про
мисловості, механічне та елек
тричне обладнання, полімерні 
матеріали, пластмаси, каучук, 
готові харчові продукти, маса з 
деревини або інших волокнис
тих целюлозних матеріалів ра
зом складали 70% вартості 
імпорту. У загальному обсязі 
імпорту товарів порівняно з 
січнем-лютим 2007р. значно 
збільшилася частка фармацев
тичної продукції, зменшилася 
— механічного обладнання.

Серед регіонів Київської об
ласті найбільші обсяги експор
ту товарів припадали на міста 
Біла Церква, Бориспіль, Фастів 
і Миронівський, Обухівський, 
Вишгородський райони. Най
більші імпортні надходження 
здійснювалися у міста Біла 
Церква, Бориспіль, Бровари і 
Києво-Святошинський, Бо
риспільський, Броварський, 
Васильківський райони.

Індекси споживчих цін у  Київській області (без м . Киева)
(березень до грудня попереднього року)

На споживчому ринку в бе
резні ціни на продукти харчу
вання та безалкогольні напої 
зросли на 5,6%. Найбільше (на 
18,4%) подорожчали фрукти. 
Зросли ціни на олію та жири, 
м'ясо та м'ясопродукти (на 9,4 
та 8,8% відповідно). На 7,2 
1,6% підвищилися ціни на цу
кор, хліб та хлібопродукти, 
консервоване молоко, рибу та 
продукти з риби, молоко, сир і 
творог, овочі. При цьому відбу
лося здешевлення яєць на 
6 , 2% .

Підвищення цін на транс
порт загалом на 2,0 % насампе
ред зумовлене подорожчан
ням палива і мастила (5,8%), та 
інших послуг, пов'язаних з об
слуговуванням особистого 
транспорту (2,9%).

Ціни (тарифи) на житло, во
ду, електроенергію, газ та інші 
види палива зросли на 0,9%, 
що зумовлено, в основному, 
збільшенням фактичної плати 
за житло (гуртожитки) (10,2%), 
водопостачання (6,3%) та ка
налізацію (4,9%).

Послуги у сфері охорони 
здоров'я подорожчали на 1,1% 
за рахунок підвищення цін на 
фармацевтичну продукцію та 
медичні товари (1,3%).

У січні-березні 2008р. ціни 
на продукти харчування та бе
залкогольні напої зросли на 
12,9%. Найбільше (на 32,7%) 
подорожчали фрукти. Підви
щення цін на овочі склало 
27,2%, серед них найбільше по
дорожчала капуста (на 71,3%). 
На олію та жири ціни зросли 
на 18,1%. На 14,1 — 4,7% зрос
ли ціни на м'ясо та м'ясопро
дукти, хліб та хлібопродукти,
цукор, молоко, сир та яйця, ри
бу та продукти з риби.

Зростання цін на транспорт в 
цілому на 7,9% зумовлене 
підвищенням вартості переве
зень автодорожнім та залізнич
ним транспортом (на 14,7 та 
7,7% відповідно), подорожчан
ням обслуговування особисто
го транспорту (12,4%), палива і 
мастила (8,3%), ремонту транс
портних засобів (7,4%) та ціни 
на автомобілі (на 6,2%).

У сфері охорони здоров'я 
ціни зросли на 6,0%, при цьому 
найбільше подорожчали ме
дичні, стоматологічні, діагнос
тичні послуги та послуги ліка
рень (на 17,7-4,9%).

На 9,9 — 1,3% подорожчали 
різні товари та послуги, послу
ги ресторанів та готелів, плата 
за житло, воду, електрое
нергію, газ та інші види пали
ва, послуги установ відпочин
ку і культури, закладів освіти.

Індекс цін виробників про
мислової продукції у березні 
по країні становив 106,6%, по 
області 104,0%. З початку ро
ку по області він був нижчим, 
ніж по країні і склав 108,7 про
ти 112,4%.

У добувній промисловості 
ціни зросли на 4,9%.

У виробництві та розподі
ленні електроенергії, газу та во
ди у березні 2008р. відбулося по
дорожчання на 3,6%.

Київщини середній розмір оп
лати праці був вищим за про
житковий мінімум для працез
датної особи. Найбільший 
рівень зафіксований у містах 
Бориспіль, Славутич та у Бо
риспільському районі, де за
робітна плата була на 48-63% 
вищою за середній показник 
по області. Найнижчий (не пе
ревищив 57% відповідного по
казника)— у Тетіївському і Та- 
ращанському районах.

Станом на 1 квітня 2008р. за
гальний обсяг невиплаченої за
робітної плати по області ста
новив 18,7 млн.грн. Порівняно 
з відповідним періодом мину
лого року її розмір скоротився 
на 14%, або 3 млн.грн. Майже 
дві третини боргу припадало 
на підприємства будівництва і 
промисловості, більше чверті 
— на сільське господарство. У 
структурі загальної суми за
боргованості найбільша частка 
боргу (44,2%) припадала на 
економічно неактивні підпри
ємства, 34,6% — підприємства- 
банкрути, решта —борги еко
номічно активних підпри
ємств.

Порівняно з початком року 
сума боргу працівникам еко
номічно активних підприємств 
зросла на 0,7 млн.грн. і на 1 
квітня становила 4,0 млн.грн. 
Вчасно не отримали заробітну 
плату більше 5 тис. штатних 
працівників. Кожному із них 
не виплачено в середньому 699 
грн., що у 2,5 раза менше се
реднього розміру заробітної 
плати в економіці області.

Впродовж січня-березня 
2008р. сума невиплаченої за
робітної плати працівникам
підприємств-банкрутів скоро
тилася на 0,3 млн.грн. і на 1 
квітня становила 6,5 млн.грн. 
Найбільше заборгували своїм 
працівникам підприємства 
будівництва (49,0%) і сільсько
го господарства (42,3%).

Проте, на підприємствах, які 
призупинили виробничо-госпо
дарську діяльність (економічно 
неактивні) за відповідний пе
ріод сума боргу зросла на 0,5 
млн.грн. і на 1 квітня становила
8.3 млн.грн. Рік тому її обсяг ста
новив 9,3 млн.грн.

У січні-березні 2008р. під
приємствами та організаціями 
області нараховано населенню 
за надані житлово-комунальні 
послуги 369,7 млн.грн., сплаче
но населенням 336,5 млн.грн. 
(включаючи сплату за попе
редні роки). Враховуючи непо
гашену заборгованість з мину
лих років, рівень сплати склав 
53,1%.

На початок квітня 2008р. за
боргованість населення за 
житлово-комунальні послуги 
становила 294,9 млн.грн., що 
на 3,1%, або на 9,4 млн.грн. 
менше в порівнянні з почат
ком квітня 2007р. Протягом бе
резня 2008р. заборгованість 
зменшилась на 0,8%.

На 1 квітня 2008р. боржни
ками за 3 місяці і більше були: 
по вивозу сміття — 33,9% влас
ників особових рахунків, опа
ленню — 28,8%, по утриманню 
будинків і споруд — 23,7%, га
зопостачанню — 22,1%, поста
чанню холодної та гарячої во
ди — 20,6%, водовідведенню — 
19,0%.

Термін заборгованості насе
лення, в цілому по області, по 
всіх видах послуг (крім елект
роенергії) на 01.04.08 становив
2.4 місяця.

У січні-березні 2008р. насе
ленням сплачено за використа
ну електро-енергію 63,7 
млн.грн. (у відповідному періоді 
2007р. — 53,7 млн.грн.). Забор
гованість на 01.04.08 становила 
33,6 млн.грн. (на відповідну дату 
2007р.— 25,1 млн.грн.).

У І кварталі 2008р. в області 
по програмі реструктуризації 
заборгованості населення за 
житлово-комунальні послуги 
укладено 564 договори на суму
1,1 млн.грн., сплачено 0,8 
млн.грн. (враховуючи сплату за 
договорами попередніх років).

За січень-березень 2008р. 
установами соціального захис
ту населення області призна
чена безготівкова допомога на 
відшкодування оплати житло
во-комунальних послуг для 5,1 
тис. сімей, що складає лише 
29% числа призначень у січні- 
березні 2007р. Збільшення 
звернень і призначень відбу
лося тільки у місті Фастів.

Середній розмір призначе
ної в безготівковій формі суб
сидії цього виду за березень 
2008р. становив 117 грн., за бе
резень 2007р. — 82 грн.

Розрахунки бюджетів з на
селенням по субсидіях на жит
лово-комунальні послуги 
здійснюються в безготівковій 
формі шляхом перерахувань 
коштів безпосередньо ор- 
ганізаціям-надавачам цих по
слуг. Перерахування коштів 
організаціям по субсидіях на 
відшкодування оплати житло
во-комунальних послуг стано
вило у І кварталі 2008 р. 8,3 
млн. грн., проти 16,8 млн. у 
2007р.

В області протягом 1 кварта
лу 2008р. спостерігається збіль
шення заборгованості бюд
жетів по субсидіях перед ор- 
ганізаціями-надавачами жит
лово-комунальних послуг — з
2.4 млн. грн. на 1 січня до 10,1 
млн. на 1 квітня (на 1 квітня 
2007р. заборгованість станови
ла 11,4 млн.грн.). Значні суми 
заборгованості на 01.04.08 були 
у м.Біла Церква — 1590,4 
тис.грн., Яготинському — 849,5 
тис.грн., Тетіївському — 604,8 
тис.грн., Таращанському —
586.4 тис.грн., Броварському —
555,2 тис.грн., Бориспільському 
— 544,7 тис.грн., Ставищенсь- 
кому — 455,4 тис.грн. районах.

Протягом січня-березня 
2008р. субсидії населенню на 
відшкодування оплати скрап
леного газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива в 
готівковій формі установами 
соціального захисту майже не 
призначались через відсутність 
затверджених норм і тарифів.
За звітний період по області 
призначені субсидії лише для 
33 сімей (по заявах минулого 
року). У І кварталі 2007р. ці 
субсидії були призначені для
2,9 тис. сімей.

Середній розмір призначе
ної на одну сім’ю субсидії на 
тверде паливо у березні 2008р. 
становив 700 грн., у березні 
2007р. — 578 грн.

На особові рахунки 567 
сімей протягом січня-березня 
2008р. перераховано кошти на 
суму 268,6 тис.грн. (включаю
чи погашення заборгованості 
попереднього року).

Заборгованість бюджетів по 
виплаті населенню готівкою 
субсидій для відшкодування 
витрат на придбання скрапле
ного газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива на 
01.04.08 становила 1,2 тис.грн. 
(на 01.04.07 — 1651,1 тис.грн.).

Ринок праці
Ha 1 квітня 2008р. на обліку в 

державній службі зайнятості 
перебувало 20,8 тис. громадян, 
які шукали роботу, із них 59,0% 
складали жінки, 37,0% були у 
віці до 35 років. Серед таких 
осіб більша половина раніше 
займали місця робітників, май
же третина — посади служ
бовців, п'ята частина станови
ли особи без професії або такі, 
що займали місця, які не по
требують спеціальної підготов
ки. Із загальної кількості не
зайнятих громадян 97,4% мали 
офіційний статус безробітних, 
із них 78,8% отримували допо
могу по безробіттю.

Кількість зареєстрованих 
безробітних в цілому по об
ласті впродовж березня 2008р. 
зменшилася на 4,6%. Рівень за
реєстрованого безробіття по 
області зменшився і на 1 
квітня 2008р. становив 1,9% на
селення працездатного віку.

За повідомленнями підпри
ємств, установ та організацій 
кількість вільних робочих місць 
і вакантних посад упродовж бе
резня 2008р. збільшилася на 
4,4% і на 1 квітня 2008р. станови
ла 8,3 тис. осіб.

Навантаження незайнятого 
населення, яке звернулося за 
сприянням у працевлашту
ванні до державної служби 
зайнятості протягом березня 
2008р. не змінилося і на 1 
квітня 2008р. становило 3 осо
би на одне вільне робоче місце 
(вакансію).

За сприяння державної 
служби зайнятості у березні 
2008 року було працевлашто
вано 3,4 тис. осіб, що стано
вить 13,4% загальної чисель
ності осіб, які перебували на 
обліку впродовж березня.

Поряд з працевлаштуванням

Демографічна
ситуація

Ha 1 березня 2008р. в об
ласті, за оцінкою, чисельність 
наявного населення станови
ла 1735,1 тис. осіб. За січень- 
лютий 2008р. чисельність на
селення зменшилась на 2127 
осіб.

Загальне скорочення насе
лення відбулося за рахунок 
природного скорочення — 
2460 осіб та міграційного ско
рочення — 333 особи. Порівня
но з січнем-лютим 2007р., при
родне скорочення населення 
збільшилося на 36 осіб.

Збільшення природного ско
рочення населення є результа
том збільшення кількості по
мерлих при незначному зрос
танні кількості народжених. У 
січні-лютому 2008р., порівня
но з відповідним періодом ми
нулого року, число народже
них збільшилось на 383 особи, 
померлих — на 347 осіб.

У січні-лютому 2008р., по
рівняно з відповідним періо
дом минулого року, кількість 
прибулих зменшилася з 4312 
до 4302 особи, а кількість ви
булих — з 4141 до 3969 осіб.

Серед прибулих із-за меж 
України 85,1% становили 
іммігранти з країн СНД і 14,9% 
— з інших країн. Серед вибу
лих — 79,2% виїхали до країн 
СНД і 20,8% — до інших країн.
Охорона навколишнього 
природного середовища

У 2007р. від стаціонарних та 
пересувних джерел забруд
нення викинуто в атмосферне 
повітря області 251,4 тис.т 
шкідливих речовин та парни
кових газів (без діоксиду вуг
лецю), що на 1,0% більше, ніж 
у 2006р.

Викиди від стаціонарних 
джерел забруднення зменши
лись на 15,0 тис.т (на 13,8%) і 
становили 93,4 тис.т. В серед
ньому одним підприємством 
викинуто в атмосферу 197 т 
шкідливих речовин. Щільність 
викидів у цілому по області 
склала 3322 кг на 1 км2, а на од
ну особу в середньому припа
дало 54 кг шкідливих речовин.

За видами економічної 
діяльності найбільше викидів 
припадає на виробництво 
електроенергії тепловими 
електростанціями (72,5%), ді
яльність трубопровідного 
транспорту з транспортуван
ня газу (16,7), переробну про
мисловість (7,1%). У струк
турі викидів забруднюваль
них речовин значну питому 
вагу займали діоксид та інші 
сполуки сірки — 38,4%, сус
пендовані тверді частинки — 
21,8, сполуки азоту — 16,8, 
метан — 13,8%.

Найбільші осередки ви
кидів знаходились в Обухів- 
ському (71,2% від усього по 
області), Києво-Святошинсь- 
кому (7,8%), Яготинському 
(6,9%), Богуславському (2,0%) 
районах та м.Біла Церква 
(1,8%). Порівняно з 2006р. 
найсуттєвіше зросли викиди 
забруднювальних речовин у 
Ставищенському (у 1,8 раза), 
Сквирському (на 26,1%), Пе- 
реяслав-Хмельницькому та 
Броварському (на 23,4%) рай
онах.

Значні викиди забрудню
вальних речовин в атмосфер
не повітря мають пересувні 
джерела забруднення. Викиди 
від пересувних джерел забруд
нення у 2007р. збільшились на

Криміногенна
ситуація

За повідомленням органів 
внутрішніх справ області, про
тягом січня-березня 2008р. за
реєстровано 3,1 тис. злочинів, 
що менше, ніж у січні — бе
резні минулого року на 4,5%.

Із загального числа зафіксо
ваних кримінальних проявів 
36,8% — тяжкі та особливо 
тяжкі (на 6,1 відсотка менше, 
ніж у січні-березні 2007р.).

У загальній кількості зло
чинів 40,1% становили злочини 
проти власності; 20,6 — у 
сфері обігу наркотичних за
собів, психотропних речовин, 
їхніх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров'я 
особи; 8,5% — проти безпеки 
руху та експлуатації транспор
ту; 6,2% — проти авторитету 
органів державної влади, ор
ганів місцевого самоврядуван
ня та об'єднань громадян; 6,1% 
— проти життя та здоров'я 
особи; 4,3% — у сфері службо
вої діяльності; 3,8% — злочини 
проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина, 3,4% — 
проти громадського порядку і 
моральності. За місцем, ско
єння злочину 1,8 тис. випадків. 
(58,1%) вчинені в містах і сели
щах міського типу.

Протягом січня-березня 
2008р. скоєно 29 умисний 
вбивств та замахів на вбивст
во, що менше, ніж у січні-бе
резні 2007р. на 21,6% .

Майже вдвічі порівняно з 
січнем-березнем 2007р. збіль
шилась кількість розбоїв і 
становила 41 випадок, кіль
кість крадіжок (752 випадки) 
та грабежів (256 випадків) 
зменшилась відповідно на
16,3 та 1,9 %.

Від злочинів протягом січня- 
березня 2008р. потерпіли 1,4  
тис. осіб (на 6,0% менше,, ніж у 
січні-березні 2007р.), з яких 
341 — жінки, 74 — непо
внолітні та 41 — пенсіонери. 
Найбільша кількість осіб по
терпіли від крадіжок — 502, 
або 35,2% загальної кількості 
потерпілих; від грабежів — 
213, або 14,9%. Внаслідок зло
чинних діянь загинуло 140 
осіб, з числа яких 14,3% — в ре
зультаті нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, 21,4% 
було вбито.

За цей же період виявлено 
1,5 тис. осіб, які підозрюва
лись у скоєнні злочинів, з них 
96,0% притягнуто до криміна
льної відповідальності. З чис
ла виявлених осіб 11,0% — 
жінки, 7,4% — неповнолітні. З 
числа осіб, причетних до зло
чинів, 12,2% скоїли його у 
групі; 16,8% — у стані алко
гольного сп'яніння; 18,2% — 
уже ставали на злочинний 
шлях. Питома вага працездат
них осіб, підозрюваних у 
скоєнні злочинів, які на мо
мент вчинення злочину не 
працювали і не навчались, 
становила 68,6%.

Матеріали підготував Петро ЗУБЕНКО. Фото автора.

Будівельна діяльність
Будівельними підприємства

ми області, які працювали у 
січні-березні 2008р., виконано 
будівельних робіт власними 
силами на 421,2 млн.грн., що 
на 7% більше, ніж за січень-бе
резень 2007р.

В обсязі виконаних робіт за 
видами будівельної діяльності 
320,1 млн.грн. становили робо
ти з будівництва будівель та 
споруд, які виконували 282 
будівельних підприємства, 
89,7 млн.грн. — з установлення 
інженерного устаткування 
будівель (42 підприємства), 
10,5 млн.грн. — з підготовки 
будівельних ділянок (7 підпри
ємств) .

Найбільша частка будівель
но-монтажних робіт, викона
них власними силами, припа
дала на міста Біла Церква — 
64 млн.грн. (15,2% від загаль
ного обсягу виконаних робіт), 
Бориспіль — 60,3 млн.грн. 
(14,3%), Бровари — 53,4
млн.грн. (12,7%), та Вишго
родський — 69,7 млн.грн. 
(16,5%) і Києво-Святошинсь- 
кий — 59,7 млн.грн. (14,2 %) 
райони.

За лютий 2008р. на будів
ництво інженерних споруд 
направлено 37,4 млн.грн. та 
відпрацьовано 897,9 тис.лю- 
дино-годин, будівель — 85,7 
млн.грн. (1534 тис .людино-го
дин), із них житлових — 53,0 
млн.грн. (836 тис.людино-го- 
дин), нежитлових — 32,7 
млн.грн. та 698 тис.людино- 
годин.

За лютий 2008р. обсяг ре
алізованих будівельних робіт 
склав 424,3 млн.грн., із них 
80,8% — на будівництво буді
вель і споруд, 17,2% — на уста
новлення інженерного устат
кування будівель та споруд, 
1,9% — підготовка будівель
них ділянок та 0,1% — роботи 
з завершення будівництва. 
Обсяг реалізованих будівель
них робіт за договорами 
субпідряду становив майже 
168 млн.грн. (39,6% до загаль
ного обсягу реалізованих 
будівельних робіт).

Обсяг виконаних робіт з 
капітального ремонту склав 
50,2 млн.грн. (11,9% від загаль
ного обсягу виконаних 
будівельних робіт), обсяг ви
конаних робіт з поточного ре
монту — 19,6 млн.грн. (4,7% від 
загального обсягу виконаних 
будівельних робіт).

У січні-березні 2008р. пра
цювало 260 підприємств. По

рівняно з січнем-березнем 
2007р., найбільше скоротили 
обсяги робіт, виконаних вла
сними силами, будівельні під
приємства Згурівського, Те- 
тіївського, Бориспільського, 
Володарського районів та 
міста Славутич, які не уклали 
рівноцінних тогорічним кон
трактів на будівництво.

Із числа підприємств, що за 
січень-березень 2008р. проти 
січня-березня 2007р. нарости
ли обсяги виконаних робіт, 
темп росту 100-120% мали 
17,7% підприємств, 120,1 і ви
ще — 28,4%.

Фінанси
Фінансовий результат суб'єк

тів господарювання від звичай
ної діяльності до оподаткування 
(крім малих підприємств та ус
танов, що утримуються за раху
нок бюджету) за січень-лютий 
2008р. становив 270,4 млн.грн., 
що у 1,6 раза більше, ніж за 
відповідний період 2007р.

Прибутковими підприєм
ствами, частка яких у за
гальній кількості становила 
69,2%, отримано 496,5 млн.грн. 
прибутку, що в 1,5 раза більше, 
ніж за січень-лютий 2007р.

Найбільші суми прибутків 
спостерігалися у промисловості 
(146,9 млн.грн.), торгівлі, ре
монті автомобілів, побутових 
виробів та предметів особисто
го вжитку (64,2 млн.грн.), транс
порті і зв'язку (29,0 млн.грн.).

За результатами січня-лю- 
того 2008р. збитково працю
вали 30,8% підприємств. Цими 
підприємствами отримано
226,1 млн.грн. збитків, що в
1,3 раза більше, ніж за січень- 
лютий 2007р. Найбільше збит
кових підприємств і орга
нізацій здійснювало діяль
ність у будівництві (40,7 %) та 
-Промисловості (35,3%).

Зовнішня торгівля 
товарами

Обсяг експорту зовнішньої 
торгівлі області товарами за 
січень-лютий 2008р. становив 
136,9 млн.дол.США і збільшив
ся порівняно з січнем-лютим 
2007р. на 51,8%, імпорту — 
430,7 млн.дол. і збільшився на 
37,6%. Від'ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами 
склало 293,9 млн.дол.США (у 
січні-лютому 2007р. — 223,0 
млн.дол.).

До країн СНД у січні-люто
му 2008р. експортовано 62,2% 
усіх товарів, до країн ЄС — 
23,0% (у січні-лютому 2007р. — 
відповідно 63,3 і 25,2%). Потре
би в імпортній продукції на 
56,8% задовольнялися за раху
нок поставок з країн ЄС, на 
22,5% — за рахунок торговель
них операцій з країнами СНД 
(у січні-лютому 2007р. —
відповідно 63,7 і 18,0%).

Головним партнером області 
залишилася Російська Феде
рація (35,2% від загального об

Роздрібна торгівля 
та ресторанне 
господарство

Оборот роздрібної торгівлі
(до якого включено роздрібний 
товарооборот підприємств 
роздрібної торгівлі, розрахун
кові дані щодо обсягів продажу 
товарів на ринках і фізичними 
особами-підприємцями) за 
січень-березень 2008р. стано
вив 3017,0 млн. грн., що на 
30,0% більше обсягу січня-бе
резня 2007р. У структурі обо
роту роздрібної торгівлі на ор
ганізовані та неформальні рин
ки припадало 19,5%.

Оборот ресторанного госпо
дарства (з урахуванням фізич
них осіб-підприємців) за сі
чень-березень 2008р. проти 
відповідного періоду поперед
нього року збільшився на 
25,5% і становив 134,3 млн. грн.

Обсяг роздрібного товаро
обороту підприємств, які здійс
нюють діяльність із роздрібної 
торгівлі та ресторанного госпо
дарства за січень-березень 
2008р. становив 1814,1 млн. 
грн., що у порівнянних цінах 
на 32,5% більше обсягу січня- 
березня 2007р.

Продаж сільськогоспо
дарських продуктів на рин
ках області за січень-бере
зень 2008р. зменшився проти 
відповідного періоду попе
реднього року на 3,9% при 
збільшенні цін на 28,7%. При 
цьому, за рахунок збільшен
ня цін на продукти тварин
ництва на 32,2% їхній продаж 
зменшився на 0,3%. Продаж 
продуктів рослинництва 
зменшився на 3,9%, при 
збільшенні цін на 47,0%.

За січень-березень 2008р. 
порівняно з відповідним періо
дом попереднього року ціни 
знизилися тільки на кури на 
35,5%, по всіх інших групах то
варів ціни зросли — на морк
ву, капусту свіжу, буряки, ци
булю ріпчасту, олію, масло 
тваринне, яйця, молоко свіже, 
сир (творог), телятину, сало 
свиняче, яловичину, свинину, 
сметану, рибу, картоплю, час
ник на 162,4— 12,1%.

У березні 2008р. проти люто
го 2008р. продаж сільськогос
подарських продуктів на 
міських ринках збільшився на 
3,9% при збільшенні ціни на 
11, 2% .

Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін (індекс 

інфляції) у березні 2008р. в 
Київській області (без м. Києва) 
становив 103,4% (по Україні 
103,8%.).

Доходи населення
Середньомісячна номіналь

на заробітна плата одного 
штатного працівника Київщи
ни у березні 2008р. становила 
1764 грн., що у 3,4 раза більше 
рівня мінімальної заробітної 
плати (515 грн.) та у 2,8 раза — 
прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (633 грн.) 
Протягом березня її розмір 
збільшився на 6,5%, а за ос
танні 12 місяців — на 42,2%.

Зростання заробітної плати у 
березні 2008р. спостерігалося у 
більшості видів економічної 
діяльності. Найбільш оплачува
ними (від 3 до 5,5 тис.грн.) зали
шалися працівники додаткових 
транспортних послуг та до
поміжних операцій, трубо
провідного та авіаційного 
транспорту, серед промисло
вих видів діяльності (понад З 
тис.грн.) отримували працівни
ки підприємств електричного, 
електронного та оптичного ус
таткування, хімічного вироб
ництва, виробництва коксу, 
продуктів нафтоперероблення 
та ядерного палива.

Розмір заробітної плати 
працівників мисливства, ри
бальства, рибництва, легкої 
промисловості був значно ниж
чим і не перевищував 936 грн.

В усіх містах та районах

на постійній основі, одним із 
напрямків соціального захисту 
незайнятого населення є ор
ганізація громадських робіт, 
які забезпечують тимчасове 
працевлаштування. Кількість 
громадян, які брали участь у 
таких роботах, порівняно з лю
тим 2008р. збільшилася в 1,6 
раза і на 1 березня 2008р. ста
новила 498 особу, або 2,4% від 
кількості тих, хто перебував на 
обліку.

Важливим напрямком підви
щення конкурентоспромож
ності безробітних на ринку 
праці є професійна підготовка 
та перепідготовка. З метою от
римання нової професії або 
спеціальності, обласною служ
бою зайнятості у березні 
2008р. було направлено на на
вчання 759 осіб проти 170 осіб 
у попередньому місяці. Зага
лом, на початок квітня 2008р. 
за такими направленнями у 
навчальних закладах усіх типів 
продовжували навчання 520 
осіб (2,5% незайнятих грома
дян).

З фонду загальнообов'язко
вого державного соціального 
страхування України на випа
док безробіття протягом бе
резня 2008р. на допомогу по 
безробіттю, витрачено 8,8 
млн.грн.  Середньооблікова 
кількість безробітних, які її от
римували впродовж зазначе
ного місяця, становила 18,2 
тис. осіб. Середній розмір до
помоги у березні 2008р. стано
вив 483,92 грн., що дорівнює 
94,0% законодавчо встановле
ного у цьому періоді мінімаль
ного рівня заробітної плати 
(515 грн.).

17.5 тис.т (на 12,5%) і станови
ли 158,0 тис.т. Автомобільним 
транспортом викинуто 142,7 
тис.т шкідливих речовин 
(90,3%), залізничним та авіат
ранспортом — 15,3 тис.т
(9,7%).

Крім того, підприємствами 
області та пересувними засо
бами викинуто в атмосферне 
повітря 9687,7 тис.т діоксиду 
вуглецю, який має парникову 
дію, в тому числі стаціонарни
ми джерелами забруднення —
7287.5 тис.т, пересувними дже
релами — 2400,2 тис.т.

У 2007р. на підприємствах 
області утворилось 7,4 тис.т 
відходів І-ІІІ класів небезпеки, 
що менше, ніж у 2006р. на 
15,6%. Основна частина утво
рених відходів (93,2% від за
гального обсягу) належить до 
III класу небезпеки. На кінець 
2007р. у спеціально відведених 
місцях та на території підпри
ємств накопичено 159,8 тис.т 
відходів І-ІІІ класів небезпеки, 
що на 0,7% більше, ніж на 
кінець 2006р. Понад 95% 
відходів І-ІІІ класів небезпеки 
розміщено на території Бро
варського району та м.Брова
ри. Значна їх кількість зосере
джена на території Згурівсько
го, Тетіївського, Таращансько- 
го районів та м.Біла Церква.

У 2007р. підприємствами 
області на охорону навколиш
нього природного середови
ща витрачено 206,9 млн.грн., 
у тому числі капітальні інвес
тиції склали 77,9 млн.грн., по
точні витрати — 129,0
млн.грн. За забруднення на
вколишнього природного се
редовища підприємствами, 
організаціями та установами 
сплачено у 2007р. зборів на 
суму 17,6 млн.грн., штрафів за 
адміністративні правопору
шення в галузі охорони при
роди та використання при
родних ресурсів — 53,9
тис.грн., позовів про відшко
дування збитків і втрат, за
подіяних в результаті пору
шення законодавства про 
охорону навколишнього при
родного середовища — 37,6 
тис.грн.


