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CКОРОЧЕННЯ 
 

в.п. – відсотковий пункт  
г – грам 
год – година 
грн. – гривня 
дол.США – долар США 
кВт – кіловат  
кВт·год – кіловат-година 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
л – літр 
люд-год – людино-година 
м – метр  
м. – місто  
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс. – місяць 
млн. – мільйон 

мм – міліметр 
од – одиниць 
пас.км – пасажиро-кілометр 
п.р. – поточний рік 
пр. – примірник 
р. – рік 
р.б. – разів більше 
стор. – сторінка 
т – тонна 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
умов. – умовний 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер 
шт. – штука 
% – відсоток 
‰ – проміле 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
Крапки (...) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (×) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

немає сенсу 
“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 

 
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 
складових пояснюється округленням даних. Деякі показники уточнені по відношенню 
до раніше опублікованих. 
 

З питань придбання статистичного видання звертатись 
 

 адреса: вул.Головна, 249-а, каб. №401, м.Чернівці, 58018, Україна 
 телефон: 58-14-78, 4-12-16 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2014 
Усі права захищені. З некомерційною метою дозволяється тиражувати і 
поширювати цю публікацію з посиланням на джерело. Для поширення, у тому 
числі часткового, через електронні системи та на електронних носіях необхідно 
мати спеціальний дозвіл. 
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КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
СТАНОВИЩА М.ЧЕРНІВЦІВ 

 
Будівельна діяльність. За 2013р. підприємствами міста виконано 

будівельних робіт на суму 437,4 млн.грн. 
 
Транспорт. За 2013р. автомобільним транспортом міста перевезено 

(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 836,9 тис.т 
вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 614,9 млн.ткм, що відповідно 
на 1,8% менше та на 5,4% більше, ніж за 2012р. 

 
Пасажирським транспортом міста за 2013р. перевезено 64.8 млн. 

пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 634.9 млн.пас.км, що 
відповідно на 3.8% та на 6,1% більше, ніж за 2012р.  

 
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту та імпорту 

товарів за січень–листопад 2013р. по місту становили 76,8 млн.дол.США 
та 110,0 млн.дол.США або відповідно 68,2% та 78,1% від 
загальнообласних показників. Порівняно з січнем–листопадом 2012р. 
обсяг експорту скоротився на 4,2%, імпорту –  на 8,5%. За цей період у 
зовнішній торгівлі товарами міста склалося від’ємне сальдо в розмірі 33,2 
млн.дол.США.  

 
Нефінансові послуги. За січень–листопад 2013р. підприємствами-

суб’єктами підприємницької діяльності та відокремленими структурними 
підрозділами сфери послуг реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 
1255,5 млн.грн., що в порівнянних цінах на 4,4% менше, ніж за січень–
листопад 2012р. 

 
Доходи населення. За січень–листопад 2013р. населенням міста 

сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів 
попередніх періодів, 227,8 млн.грн., що становило 103,5% до суми 
нарахувань. У порівнянні з січнем–листопадом 2012р. рівень оплати 
збільшився на 3,3 в.п.  

 
На кінець листопада 2013р. населення міста заборгувало за житлово-

комунальні послуги 44,3 млн.грн. Темп зростання (зменшення) 
заборгованості населення міста з оплати житлово-комунальних послуг до 
початку 2013р. становив 85,0%. 
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Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували 
на обліку в державній службі зайнятості, на кінець грудня 2013р. 
становила 1,6 тис. осіб, що на 0,4% більше, ніж на кінець  листопада 2013р. 

 

Демографічна ситуація. Станом на 1 грудня 2013р. чисельність 
наявного населення становила 261914 осіб. Упродовж січня–листопада 
2013р. вона збільшилася на 3072 особи, що в розрахунку на 1000 наявного 
населення становило 12,9 особи. 

 
Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури, протягом 

2013р. обліковано 4,0 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 
25,7% – тяжкі та особливо тяжкі. 

 
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. 

Станом на 1 січня п.р. в ЄДРПОУ значилось 9867 суб’єктів, розташованих 
у місті, в т.ч. 94,5% – із статусом юридичної особи. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

М.ЧЕРНІВЦІВ 
 

 
Фактично 

за  
2013р. 

Темпи зростання, % 
грудень 2013р. до 2013р.  

до  
2012р. 

довідково: 
2012р. 

до  
2011р.  

листопада 
2013р. 

грудня 
2012р. 

      
Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), 
млн.грн. 

 
2216,71 × × × × 

Обсяг виконаних будівельних 
робіт, тис.грн. 4374362 × × × × 
Вантажооборот, млн.ткм 614,9 104,8 103,3 105,4 111,2 
Пасажирооборот, млн.пас.км 634,9 94,1 108,1 106,1 98,2 
Експорт товарів1, млн.дол.США 76,8 × × 95,8 96,0 
Імпорт товарів1, млн.дол.США 110,0 × × 91,5 114,8 
Сальдо (+, –)1 –33,2 × × × × 
Заборгованість із виплати 
заробітної плати3, тис.грн. 91,5 × 204,2 × × 
Кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець періоду, 
осіб 1579 100,4 × × × 
Індекс споживчих цін по 
Україні × 100,5 100,5 100,54 99,84 

Індекс споживчих цін по області × 100,5 99,9 99,94 98,84 

      

1 Дані за січень–листопад. 
2 За даними термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі 
підприємства. 
3 Станом на 1 грудня. 
4 Грудень у % до грудня попереднього року. 
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ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
М.ЧЕРНІВЦІВ 

 
БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За 2013р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на 
суму 437,4 млн.грн. 

 

За видами будівельної продукції частка робіт, виконаних на 
будівництві будівель, становила 68,1% від загального обсягу будівельних 
робіт, інженерних споруд – 31,9%. 

 

Підприємствами міста виконано 49,8% від загальнообласного обсягу 
будівельних робіт. Продовжувалось будівництво об’єктів торгівлі та 
громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та 
індивідуальних житлових будинків. 

 

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового 
будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 90,3%, 
з капітального та поточного ремонтів – 6,1% та 3,6% відповідно. 

 

ТРАНСПОРТ 
 

За 2013р. автомобільним транспортом міста перевезено (з 
урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 836,9 тис.т 
вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 614,9 млн.ткм, що становило 
57,1% та 58,9% від загальних обсягів вантажних перевезень та 
вантажообороту в цілому по області. У порівнянні з 2012р. обсяг 
перевезених вантажів зменшився на 1,8%, а вантажооборот збільшився на 
5,4%. 

 

Пасажирським транспортом міста за 2013р. перевезено 64,8 млн. 
пасажирів (78,9% від загальнообласного обсягу), що на 3,8% більше, ніж за 
2012р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 6,1% і становив 634,9 
млн.пас.км (42,0%). 

 

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з 
урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 25,8 
млн. пасажирів або 39,8% від загального обсягу перевезень усіма видами 
транспорту, пасажирооборот – 416,5 млн.пас.км або 65,6%. У порівнянні з 
2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом 
збільшився на 8,1%, пасажирооборот – на 9,0%. 

 
 

Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової 
звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 



Економічне і соціальне становище м.Чернівців 

 

2013 рік                                                                                                                                               7 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Обсяги експорту та імпорту товарів за січень–листопад 2013р. по 

місту становили 76,8 млн.дол.США та 110,0 млн.дол.США або відповідно 
68,2% та 78,1% від загальнообласних показників. Порівняно з січнем–
листопадом 2012р. обсяг експорту скоротився на 4,2%, імпорту –  на 8,5%. 
За цей період у зовнішній торгівлі товарами міста склалося від’ємне сальдо 
в розмірі 33,2 млн.дол.США.  

 
Суб’єкти господарювання міста здійснювали операції в зовнішній 

торгівлі товарами з партнерами з 79 країн світу. 
 
Обсяг експорту до країн СНД порівняно з січнем–листопадом 2012р.  

зріс на 5,1%, імпорту з них – у 2,8 раза. Обсяг експорту до інших країн 
світу скоротився на 13,4%, імпорту з них – на 17,6%. 

 
До країн СНД було експортовано 54,3% від загального обсягу 

товарів, до країн ЄС – 38,5%. 
 
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської 

Федерації – 28,8% від загального обсягу експорту, Білорусі – 19,6%, 
Румунії – 17,5% та Німеччини – 10,0% (відповідно на 22,1 млн.дол.США, 
15,1 млн., 13,5 млн. та 7,7  млн.дол.США).  

 
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за 

рахунок поставок з Румунії – 20,7% від загального обсягу завезених у 
місто товарів (на 22,7 млн.дол.США), Туреччини – 12,6% (на 13,9 млн.), 
Польщі – 11,7% (на 12,9 млн.), Російської Федерації – 10,1% (на 11,2 млн.) 
та Китаю – 7,5% (на 8,2 млн.дол.США). 

 
У порівнянні з січнем–листопадом 2012р. експортні поставки 

найбільше зросли до Білорусі (на 5,5 млн.дол.США) та Румунії (на 1,9 
млн.), скоротилися – до Ірану (на 5,4 млн.) та Російської Федерації (на 3,1 
млн.дол.США). 

 
Імпортні поставки порівняно з січнем–листопадом 2012р.  зросли з 

Російської Федерації (на 8,5 млн.дол.США), Румунії (на 4,0 млн.) Польщі 
та Естонії (на 1,8 млн. з кожної країни) та Китаю (на 1,6 млн.) і 
скоротились з Туреччини (на 22,2 млн.дол.США). 

 
У січні–листопаді 2013р. експортні поставки машин, обладнання та 

механізмів, електротехнічного обладнання були здійснені на суму 33,8 
млн.дол.США і зросли в порівнянні з січнем–листопадом 2012р. на 20,7%.  
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Текстильних матеріалів та текстильних виробів було експортовано 
на суму 20,8 млн.дол.США, що менше на 1,0% у порівнянні з січнем–
листопадом 2012р. Майже весь обсяг поставок товарів цієї групи припадав 
на одяг та додаткові речі до одягу, текстильні. 

 

Обсяг експорту взуття становив 4,1 млн.дол.США і збільшився на 
3,8% у порівнянні з січнем–листопадом 2012р.  

 

Деревини і виробів з деревини було експортовано на суму 3,6 
млн.дол.США, що менше в порівнянні з січнем–листопадом 2012р. на 9,6%. 

 

Обсяг експорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості становив 3,4 млн.дол.США і зменшився у порівнянні з 
січнем–листопадом 2012р. на 19,1%.  

 
Товарна структура експорту-імпорту товарів  

за січень–листопад 2013 року 
Експорт                                                                 Імпорт 

  

 
 
 
 
За січень–листопад 2013р. імпортовано текстильних матеріалів та 

текстильних виробів (синтетичних або штучних штапельних волокон, 
ниток синтетичних або штучних, вовни, бавовни, одягу та додаткових 
речей до одягу текстильних та трикотажних тощо) на загальну суму 31,4 
млн.дол.США. Обсяг цих поставок зменшився в порівнянні з січнем–
листопадом 2012р. на 39,7%. 

 

Крім того, були завезені в місто недорогоцінні метали та вироби з 
них на 15,1 млн.дол.США,  полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 
– на 13,9 млн., деревина та вироби з деревини – на 11,6 млн., машини, 

14,6%

4,4%

4,7%

5,3%

27,0%

44,0%

Машини,
обладнання та
механізми

Текстильні матеріали
та текстильні вироби

Взуття

Деревина і вироби з
деровини

Продукція хімічної
та пов’язаних з нею
галузей
промисловості
Інші

 

24,3%

10,4%

10,5%

12,6%
13,7%

28,5%

Текстильні
матеріали та
текстильні вироби

Недорогоцінні
метали та вироби
з них

Полімерні
матеріали,
пластмаси та
вироби з них
Деревина та
вироби з
деревини

Машини,
обладнання та
механізми

Інші
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обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – на 11,5 млн., 
готові харчові продукти – на 5,8 млн.дол.США. 

 
За січень–листопад 2013р. в місто надійшло іноземної 

давальницької сировини на 14,1 млн.дол.США або 12,8% від загального 
обсягу імпорту, що на 6,5% менше, ніж за січень–листопад 2012р. 
Основними імпортерами  давальницької сировини були Румунія, з якої 
здійснено поставки на 5,9 млн.дол.США, Туреччина – на 2,5 млн., 
Угорщина – на 1,8 млн. та  Німеччина – на 1,6 млн.дол.США.  

 
Основу товарної структури імпорту давальницької сировини 

становили товари групи текстильних матеріалів та текстильних виробів 
(89,9%) на 12,7 млн.дол.США.  

 
Підприємствами міста виготовлено продукції з імпортованої 

давальницької сировини на 20,9 млн.дол.США (27,2% від загального 
обсягу експорту), що на 0,8% більше ніж за січень–листопад 2012р. Ця 
продукція була відвантажена, в основному, до Румунії (60,8% від обсягу 
експорту продукції з давальницької сировини) на 12,7 млн.дол.США та 
Німеччини (24,1%) на 5,0 млн.дол.США. 

 
За січень–листопад 2013р. з давальницької сировини виготовлено 

одягу та додаткових речей до одягу, текстильних на 17,8 млн.дол.США 
(85,1% від обсягу експорту продукції з давальницької сировини).  

 
Протягом січня–листопада 2013р. давальницька сировина з міста 

не експортувалася. 
 

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 

За січень–листопад 2013р. підприємствами-суб’єктами 
підприємницької діяльності та відокремленими структурними 
підрозділами сфери послуг реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 
1255,5 млн.грн., що в порівнянних цінах на 4,4% менше, ніж за січень–
листопад 2012р.  

 

Найбільше для споживачів було реалізовано послуг в сфері 
телекомунікацій (електрозв’язку) – 33,4% від загального обсягу 
реалізованих послуг. Значну частку займали послуги у сфері транспорту 
(16,0%) та у сфері операцій з нерухомим майном (15,5%). 

 

Обсяг реалізованих послуг з основного  виду  діяльності становив 
1216,2 млн.грн. або 96,9% від загального обсягу. Середня вартість одного 
замовлення за основним видом діяльності складала 29,9 грн.  
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Частка послуг, реалізованих населенню, в загальному обсязі 
реалізованих послуг становила 34,9% (у січні–листопаді 2012р. – 34,2%). 

 
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам1 підприємств (установ, організацій) міста на 1 грудня 2013р. 
становила 91,5 тис.грн. і зменшилась порівняно з початком 2013р. на 
28,0% або на 35,5 тис.грн. Заборгованості за рахунок бюджетних коштів на 
1 грудня 2013р. не було. 

 
Сума боргу з виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах 

та економічно неактивних підприємствах на 1 грудня 2013р. відсутня. 
 
За січень–листопад 2013р. 4,3 тис. сімей призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що 
становило 98,5% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у 
січні–листопаді 2012р. – 5,0 тис. сімей та 98,5% відповідно).  

 
Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг становила 528,9 тис.грн. (за січень–
листопад 2012р. – 646,0 тис.грн.). 

 
Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2013р. 

становила 146,4 грн. (у листопаді 2012р. – 149,2 грн.). 
 
У листопаді 2013р. 3,1% від загальної кількості сімей міста 

отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг проти 3,4% у листопаді 2012р. 

 
Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату  

житлово-комунальних послуг за січень–листопад 2013р. становила 3368,4 
тис.грн. Перераховано організаціям, які надають ці послуги, включаючи 
погашення заборгованості попередніх періодів, 3506,4 тис.грн. (104,1% від 
нарахованої суми). 

 
У січні–листопаді 2013р. субсидії для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового 
палива готівкою призначені 25 сім’ям, що становило 96,2% від загальної 
кількості сімей, які за ними звернулися (у січні–листопаді 2012р. – 27 
сім’ям та 100,0% відповідно). 

   
1 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 
фізичних осіб-підприємців. 
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Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на 
придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива 
становила 24,5 тис.грн. (за січень–листопад 2012р. – 24,7 тис.грн.). 

 
У листопаді 2013р. призначень субсидій цього виду не було. 
У січні–листопаді 2013р. 26 сімей (0,03% від загальної кількості 

сімей міста) отримали субсидії на відшкодування витрат для придбання 
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на суму 
25,7 тис.грн. 

 
За січень–листопад 2013р. населенню міста було нараховано до 

сплати за житлово-комунальні послуги 220,0 млн.грн. Фактично сплачено, 
включаючи погашення боргів попередніх періодів, 227,8 млн.грн., що 
становило 103,5% до суми нарахувань. У порівнянні з січнем–листопадом 
2012р. рівень оплати збільшився на 3,3 в.п.  

 
У листопаді 2013р. рівень оплати за житлово-комунальні послуги 

становив 84,2%, що більше на 8,3 в.п., ніж у жовтні 2013р. і на 10,1 в.п., 
ніж у листопаді 2012р. 

 
На кінець листопада 2013р. населення міста заборгувало за 

житлово-комунальні послуги 44,3 млн.грн. Темп зростання (зменшення) 
заборгованості населення міста з оплати житлово-комунальних послуг до 
початку 2013р. становив 85,0%. Термін заборгованості за всі послуги 
становив у середньому 2,2 місяця. 

 
У листопаді 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за газопостачання 

– 59,5% власників особових рахунків, централізоване опалення – 41,7%, 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,2%, 
вивезення побутових відходів – 14,4%, централізоване водопостачання та 
водовідведення – 13,6%. 

 
РИНОК ПРАЦІ 

 
До державної служби зайнятості впродовж грудня 2013р. за 

допомогою в працевлаштуванні звернулося 253 безробітних громадянина, 
що на 6,6% менше, ніж у листопаді 2013р. 

 
На кінець грудня 2013р. на обліку в державній службі зайнятості 

загалом перебувало 1,6 тис. безробітних громадян, що на 0,4% більше, ніж 
на кінець листопада 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 76,8% 
осіб, які мали статус безробітного. 
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Структура зареєстрованого безробіття населення за соціальними 
групами наведена в таблиці: 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних1  

на кінець  
грудня 2013р., 

осіб 

у % до 
загальної 
кількості 

безробітних 

кінця 
листопада 

2013р. 
    
Безробітні – всього 1579 100,0 100,4 

з них    
жінки 937 59,3 98,3 
молодь у віці до 35 років 853 54,0 96,2 
особи, що проживають у 
сільській місцевості 110 7,0 99,1 
особи, які мають додаткові 
гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 520 32,9 87,8 
    

1 У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість 
населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості 
системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним 
періодом 2012 року не здійснюється. 
 

За повідомленням підприємств, установ та організацій міста 
кількість вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець грудня 2013р. 
становила 424 одиниці, що на 17,5% менше, ніж на кінець  
листопада 2013р. 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче 
місце (вакантну посаду) на кінець грудня 2013р. становило 4 особи і 
збільшилось на 1 особу порівняно з кінцем листопада 2013р. 

 
Навантаження зареєстрованих безробітних 

за категоріями робочих місць (вакантних посад) 
на кінець грудня 2013 року 

 
За професійними групами в грудні 2013р. найбільшим попитом на 

робочу силу користувались кваліфіковані робітники з інструментом (25,0% 
від загальної кількості заявлених вакансій), а найменшим – кваліфіковані 
робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства (0,9%). 

4
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Інформація щодо попиту на робочу силу та її пропозиції за окремими 
професійними групами наведена в таблиці: 

(на кінець місяця, осіб) 
 

Кількість 
зареєстрованих 

безробітних 
 

Потреба 
підприємств у 

працівниках для 
заміщення 

вільних робочих 
місць (вакантних 

посад) 

Навантаження 
зареєстрованих 
безробітних на 

одне вільне 
робоче місце 

(вакантну 
посаду) 

грудень 
2013р. 

листопад 
2013р. 

грудень 
2013р. 

листопад 
2013р. 

грудень 
2013р. 

листопад 
2013р. 

      
Усього 1579 1573 424 514 4 3 
Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, 
менеджери (управителі) 418 402 36 45 12 9 
Професіонали 321 320 54 54 6 6 
Фахівці 299 308 40 40 7 8 
Технічні службовці 131 140 10 13 13 11 
Працівники сфери торгівлі 
та послуг 152 152 51 65 3 2 
Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
господарств, рибороз-
ведення та рибальства 2 1 4 12 1 0,0 
Кваліфіковані робітники з 
інструментом 99 87 106 124 1 1 
Робітники з обслуговування, 
експлуатації та 
контролювання за роботою 
технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 88 85 62 75 1 1 
Найпростіші професії та 
особи без професії 69 78 61 86 1 1 

 

За сприяння державної служби зайнятості в грудні 2013р. було 
працевлаштовано 75 осіб, що на 31,6% більше, ніж у листопаді 2013р. 
Серед працевлаштованих осіб 53,3% становили жінки і 61,3% – молодь у 
віці до 35 років. 

 

Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних в цілому по 
місту в грудні 2013р. становив 4,1% і зріс на 1,0 в.п. порівняно з 
листопадом 2013р. 

 

Важливим напрямком роботи для підвищення 
конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна 
підготовка та перепідготовка. На кінець грудня 2013р. з метою набуття 
нової професії або спеціальності в навчальних закладах усіх типів 
проходили професійне навчання 75 осіб, що в 1,7 раза більше, ніж у 
листопаді 2013р. 

 

Із загальної кількості зареєстрованих безробітних направлено на 
професійне навчання в грудні 2013р. 48 осіб, що на 11,1% менше, ніж у 
листопаді 2013р. 
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Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття в грудні 2013р. отримали допомогу по безробіттю, становила 
1694 особи і збільшилась у 2,0 раза порівняно з листопадом 2013р. Середній 
розмір допомоги по безробіттю в грудні 2013р. порівняно з листопадом 
2013р. збільшився на 10,7% і становив 1200,0 грн., що на 1,5% менше 
законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (1218 грн.).  

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
 

Упродовж січня–листопада 2013р. чисельність наявного населення 
міста збільшилася на 3072 особи і на 1 грудня 2013р., за оцінкою, 
становила 261914 осіб. 

 

Чисельність населення збільшилась за рахунок міграційного та 
природного приросту. 
 

Природний приріст населення в січні–листопаді 2013р. порівняно з 
січнем–листопадом 2012р. збільшився на 116 осіб і становив 306 осіб. 

 

Кількість народжених у січні–листопаді 2013р. порівняно з січнем–
листопадом 2012р. збільшилась на 137 осіб або на 5,7% і становила 2536 осіб. 

 

Рівень народжуваності збільшився з 10,2‰ до 10,6‰. 
 

Кількість померлих порівняно з січнем–листопадом 2012р. 
збільшилася на 21 особу, рівень смертності залишився на рівні 
попереднього року і становив 9,4 особи. 

 

Природний рух населення характеризувався такими даними: 
 

 Усього Січень–
листопад 2013р. 

у % до 
січня–листопада 

2012р. 

На 1000 осіб1 

січень–
листопад 

2013р. 

січень–
листопад 

2012р. 

січень–
листопад 

2013р. 

січень–
листопад 

2012р. 
 

Кількість народжених 
живими, осіб 2536 2399 105,7 10,6 10,2 

крім того, кількість 
мертвонароджених 12 10 120,0   

Кількість померлих, осіб 2230 2209 101,0 9,4 9,4 
у т.ч. дітей віком до 1 року 13 17 76,5 5,42 7,12 

Природний приріст 
(скорочення) населення, 
осіб 306 190 161,1 1,2 0,8 
      

1 Тут і далі по розділу показники наводяться у розрахунку за рік. Розраховано на наявне 
населення. 
2 На 1000 живонароджених. 
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Протягом січня–листопада 2013р. в місто прибуло 6286 осіб, з них 
2558 – з інших областей. Вибуло з міста 3520 осіб, з них 1644 – в інші 
області. 

 
Міграційний приріст населення в січні–листопаді 2013р. становив 

2766 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення дорівнює 11,6 
особи. 

 
КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ 

 
За повідомленням прокуратури, протягом 2013р. обліковано 4,0 тис. 

кримінальних правопорушень, з числа яких 25,7% – тяжкі та особливо 
тяжкі. 

 
Протягом 2013р. обліковано 308 кримінальних правопорушень, 

скоєних особами, які раніше вчиняли злочини, 280 – скоєних групою осіб, 
190 – скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, 154 – скоєних у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров’я населення, 149 – скоєних у сфері 
господарської діяльності, 85 – скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 71 – 
скоєне неповнолітніми або за їх участю. 

 
За 2013р. виявлена 651 особа, яка скоїла кримінальні 

правопорушення, з них 8,9% – неповнолітні. 
 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

 
Станом на 1 січня п.р. в ЄДРПОУ значилось 9867 суб’єктів, 

розташованих у місті, в т.ч. 94,5% – із статусом юридичної особи. 
 
За 2013р. в ЄДРПОУ було взято на облік 332 суб’єкти господарської 

діяльності міста та було знято з обліку – 152. 
 
 
 

Начальник Головного управління                                    А.В.Ротар   
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ТАБЛИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів 
перероблення нафти у споживачів та постачальників 

на 1 січня 2014 року 

 
 

На  
1 січня 
2014р. 

Приріст, зниження (–)  
на 1 січня 2014р. до 1 

грудня 
2013р., у % 

січня 
2013р., у % 

    
Вугілля кам’яне, тис.т 1,6 –13,2 95,6 
Вугілля буре, тис.т – – – 
Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т – – – 
Бензин моторний, тис.т 2,3 7,2 11,6 
Газойлі (паливо дизельне), тис.т 2,0 25,7 15,8 
Мазути топкові важкі, тис.т …1 …1 …1 
    

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.  

 
 
 
 

Використання енергетичних матеріалів  
та продуктів перероблення нафти 

за грудень 2013 року 
 

 
За  

грудень 
2013р.  

Приріст, зниження (–)  
за грудень 2013р. 

до 
листопада 
2013р., у % 

до 
грудня 

2012р., у % 
    
Вугілля кам’яне, тис.т 0,5 49,8 –15,1 
Вугілля буре, тис.т – – – 
Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т – – – 
Газ природний, млн.м3 73,3 78,9 –13,1 
Бензин моторний1, тис.т 0,5 –4,5 –9,7 
Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т 1,9 –9,4 –3,3 
Мазути топкові важкі, тис.т – – – 

1 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС. 
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БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 
за 2013 рік 

 
 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 
   

Будівництво 437436 100,0 

Будівлі 297711 68,1 

з них   

житлові 214994 49,2 

нежитлові 82717 18,9 

Інженерні споруди 139725 31,9 

    
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової 
звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 
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ТРАНСПОРТ 
 

Основні показники роботи підприємств транспорту  
за 2013 рік 

 
 За 2013рік У % до 2012р. 

   
Перевезено вантажів автомобільним 
транспортом, тис.т 836,9 98,2 

у % до загальнообласного обсягу 57,1 × 

у т.ч. підприємцями-фізичними 
особами, тис.т 512,8 103,4 

Вантажооборот автомобільного 
транспорту, тис.ткм 614932,5 105,4 

у % до загальнообласного обсягу 58,9 × 

у т.ч. підприємців-фізичних осіб, 
тис.ткм 537511,8 103,6 

Перевезено пасажирів – усього, тис. 64823,3 103,8 

у % до загальнообласного обсягу 78,9 × 

Із загального обсягу перевезених 
пасажирів перевезено, тис.   

автомобільним транспортом 25815,7 108,1 

у т.ч. підприємцями-фізичними 
особами 11013,9 112,6 

тролейбусним транспортом ...1 101,1 

авіаційним транспортом ...1 – 

Пасажирооборот – усього, тис.пас.км 634936,0 106,1 

у % до загальнообласного обсягу 42,0 × 

Із загального обсягу пасажирообороту 
виконано, тис.пас.км   

автомобільним транспортом 416493,4 109,0 

у т.ч. підприємцями-фізичними 
особами 200008,7 117,4 

тролейбусним транспортом ...1 101,1 

авіаційним транспортом ...1 – 

   
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами міста 
за січень–листопад 2013 року 

 

 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % 
до січня–
листопада 

2012р.   

тис.дол. 
США 

у % 
до січня–
листопада 

2012р.   
      

Усього 76837,2 95,8 109993,2 91,5 –33155,9 
Країни СНД 41756,1 105,1 15477,1 279,4 26279,0 

Азербайджан 1561,5 79,1 0,3 × 1561,1 
Білорусь 15067,1 158,2 1798,9 137,9 13268,1 
Вірменія 346,0 44,0 – – 346,0 
Казахстан 684,2 87,0 33,7 143,1 650,5 
Киргизстан 106,9 × – – 106,9 
Молдова, Республіка 1732,4 135,3 1879,7 129,6 –147,3 
Російська Федерація 22143,1 87,8 11154,6 413,2 10988,4 
Туркменістан 108,7 99,1 – – 108,7 
Узбекистан 6,2 17,1 609,8 984,1 –603,6 

Інші країни світу 35081,2 86,6 94516,1 82,4 –59434,9 
Європа 29707,0 104,5 63987,1 114,5 –34280,1 

Австрія 15,0 4,0 758,9 90,0 –743,8 
Албанія 30,0 × – – 30,0 
Бельгія – – 1743,5 167,1 –1743,5 
Болгарія 182,3 71,1 895,1 121,9 –712,8 
Велика Британія 480,5 544,7 2628,0 104,3 –2147,5 
Греція 9,9 58,6 175,2 19,9 –165,3 
Данія – – 0,5 10,1 –0,5 
Естонія 24,2 410,1 2303,0 418,3 –2278,8 
Ісландія – – 226,0 465,5 –226,0 
Іспанія 2,0 23,7 802,7 81,2 –800,7 
Італія 2511,7 66,2 2575,5 94,2 –63,8 
Колишня Югославська 
Республіка Македонія 145,3 99,4 49,4 × 95,9 
Латвія 162,5 874,5 293,7 173,5 –131,2 
Литва 1279,9 163,3 445,7 118,9 834,1 
Люксембург 11,0 × – – 11,0 
Нідерланди 871,7 207,5 913,5 142,9 –41,8 
Німеччина 7659,0 95,2 5623,9 92,9 2035,0 
Норвеґія – – 16,4 × –16,4 
Польща 2136,4 142,3 12879,0 115,8 –10742,6 
Портуґалія – – 12,1 183,1 –12,1 
Румунія 13483,2 116,1 22730,6 121,2 –9247,4 
Сербія – – 5,1 × –5,1 
Словаччина 33,0 509,1 616,7 314,6 –583,7 
Словенія – – 102,9 81,0 –102,9 
Угорщина – – 5778,1 117,8 –5778,1 
Франція 569,3 79,3 893,5 53,7 –324,3 
Хорватія – – 11,2 × –11,2 
Чехія 94,6 79,1 1275,0 126,1 –1180,4 
Швейцарія 4,6 12,3 198,1 53,9 –193,4 
Швеція 1,0 × 33,8 35,3 –32,8 
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Продовження 
 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   
      

Азія 3733,3 37,3 29380,6 51,0 –25647,3 
Афганістан 2957,8 97,7 – – 2957,8 
В’єтнам – – 28,1 208,6 –28,1 
Гонконґ – – 86,1 498,8 –86,1 
Грузія 140,7 129,3 4,1 × 136,6 
Ізраїль 61,5 130,3 – – 61,5 
Індія – – 404,0 77,6 –404,0 
Індонезія – – 30,9 62,5 –30,9 
Іран, Ісламська 
Республіка 113,2 2,0 19,5 58,0 93,7 
Камбоджа – – 5,3 × –5,3 
Кіпр 45,1 110,7 – – 45,1 
Китай 25,7 × 8238,0 123,8 –8212,2 
Корея, Республіка 60,2 367,4 2220,6 85,5 –2160,4 
Ліван 55,0 × – – 55,0 
Малайзія – – 3,8 629,5 –3,8 
Об’єднані Арабські 
Емірати – – 59,7 × –59,7 
Пакистан – – 2060,6 109,6 –2060,6 
Саудівська Аравія 2,9 × – – 2,9 
Тайвань, провінція 
Китаю 45,9 173,9 1470,0 163,7 –1424,1 
Таїланд – – 449,0 682,4 –449,0 
Туреччина 225,1 19,3 13863,2 38,5 –13638,0 
Філіппіни – – 53,8 746,6 –53,8 
Шрі-Ланка – – 24,7 314,8 –24,7 
Японія 0,2 × 359,2 83,1 –359,1 

Африка 520,6 147,2 42,3 37,8 478,3 
Алжир 30,1 × – – 30,1 
Єгипет 392,9 111,6 17,1 45,1 375,8 
Камерун – – 25,1 107,2 –25,1 
Лівія 96,0 × – – 96,0 
Марокко – – 0,1 × –0,1 
Ніґерія 1,6 222,7 – – 1,6 

Америка 1120,2 66,3 979,0 93,4 141,2 
Бразілія – – 29,9 38,5 –29,9 
Гондурас – – 7,6 213,0 –7,6 
Канада – – 8,2 12,6 –8,2 
Колумбія – – 19,3 21,9 –19,3 
Коста-Ріка – – 4,7 × –4,7 
Мексика – – 76,2 1661,5 –76,2 
Перу – – 2,7 85,3 –2,7 
Сальвадор – – 0,4 318,2 –0,4 
США 1120,2 66,6 828,3 103,1 291,9 
Чілі – – 1,7 76,8 –1,7 

Австралія і Океанія – – 127,0 × –127,0 
Нова Зеландія – – 127,0 × –127,0 
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Товарна структура зовнішньої торгівлі міста 
за січень–листопад 2013 року 

 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

       
Усього 76837,2 95,8 100,0 109993,2 91,5 100,0 
І. Живі тварини; 
продукти тварин-
ного походження – – – 2386,7 307,9 2,2 

01 живі тварини – – – 162,2 287,9 0,1 
02 м’ясо та їстівні 
субпродукти – – – 2210,5 307,5 2,0 
03 риба і рако-
подібні – – – 14,0 × 0,0 
04 молоко та 
молочні про-
дукти, яйця 
птиці; натура-
льний мед – – – – – – 
05 інші проду-
кти тваринного 
походження – – – – – – 

ІІ. Продукти 
рослинного 
походження 1792,5 76,6 2,3 2828,9 106,2 2,6 

06 живі дерева 
та інші рослини – – – 70,2 77,1 0,1 
07 овочі 108,2 97,8 0,1 1800,2 131,2 1,6 
08 їстівні пло-
ди та горіхи 987,6 68,5 1,3 685,0 60,1 0,6 
09 кава, чай – – – 106,4 176,8 0,1 
10 зернові культури 3,7 18,6 0,0 49,5 × 0,0 
11 продукція 
борошномельно-
круп’яної 
промисловості 550,7 103,8 0,7 79,7 12152,3 0,1 
12 насіння і 
плоди олійних 
рослин 142,4 59,5 0,2 19,3 × 0,0 
13 шелак 
природний  – – – – – – 
14 рослинні 
матеріали для 
виготовлення – – – 18,6 × 0,0 

ІІІ. 15 Жири та 
олії тваринного 
або рослинного 
походження 10,5 90,7 0,0 0,6 32,1 0,0 
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Продовження 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

       
ІV. Готові харчо-
ві продукти 57,7 18,2 0,1 5805,1 133,6 5,3 

16 продукти з 
м’яса, риби 42,0 112,2 0,1 864,6 365,7 0,8 
17 цукор і 
кондитерські 
вироби з цукру – – – 1033,1 63,4 0,9 
18 какао та про-
дукти з нього – – – 825,5 103,3 0,8 
19 готові 
продукти із зерна – – – 1532,9 235,4 1,4 
20 продукти пе-
реробки овочів – – – 1077,6 153,8 1,0 
21 різні харчові 
продукти 15,7 20,8 0,0 456,1 149,6 0,4 
22 алкогольні і 
безалкогольні 
напої та оцет – – – 15,3 64,7 0,0 
23 залишки і 
відходи харчової 
промисловості – – – – – – 
24 тютюн і про-
мислові замін-
ники тютюну – – – – – – 

V. Мінеральні 
продукти 40,4 870,0 0,1 290,3 56,7 0,3 

25 сіль; сірка; 
землі та каміння 25,7 × 0,0 194,3 115,2 0,2 
26 руди, шлак і 
зола – – – – – – 
27 палива мі-
неральні; нафта і 
продукти її 
перегонки 14,6 315,2 0,0 96,0 28,0 0,1 

VI. Продукція 
хімічної та пов’я-
заних з нею галу-
зей промисловості 3357,2 80,9 4,4 4870,5 99,5 4,4 

28 продукти 
неорганічної хімії 21,4 1063,3 0,0 236,3 69,5 0,2 
29 органічні хі-
мічні сполуки 148,8 393,3 0,2 187,1 179,1 0,2 
30 фармацев-
тична продукція 507,5 78,2 0,7 676,4 144,6 0,6 
31 добрива – – – – – – 
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Продовження 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

       
32 екстракти 
дубильні – – – 690,8 107,2 0,6 
33 ефірні олії 959,8 89,8 1,2 771,5 71,9 0,7 
34 мило, поверх-
нево-активні 
органічні 
речовини 1642,8 70,3 2,1 1230,5 95,8 1,1 
35 білкові 
речовини – – – 76,3 473,7 0,1 
36 порох і вибу-
хові речовини – – – – – – 
37 фотографічні 
або кінематогра-
фічні товари – – – 260,8 59,4 0,2 
38 різноманітна 
хімічна продукція 76,8 148,8 0,1 740,9 140,8 0,7 

VII. Полімерні 
матеріали, плас-
тмаси та вироби з 
них 2581,1 98,7 3,4 13870,8 117,4 12,6 

39 пластмаси, 
полімерні 
матеріали  2576,9 98,7 3,4 12980,5 120,2 11,8 
40 каучук, гума 4,2 85,6 0,0 890,3 87,2 0,8 

VIII. Шкури 
необроблені, 
шкіра вичищена – – – 45,5 5,2 0,0 

41 шкури  – – – – – – 
42 вироби із 
шкіри – – – 18,7 2,2 0,0 
43 натуральне та 
штучне хутро – – – 26,8 150,2 0,0 

IX. Деревина і 
вироби з деревини 3614,7 90,4 4,7 11556,2 101,0 10,5 

44 деревина і 
вироби з 
деревини 3614,7 90,4 4,7 11555,8 101,0 10,5 
45 корок та 
вироби з нього – – – 0,4 146,9 0,0 
46 вироби із 
соломи – – – – – – 

Х. Маса з дере-
вини або інших 
волокнистих 
целюлозних 
матеріалів 78,1 50,8 0,1 1574,5 107,1 1,4 
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Продовження 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

       
47 маса з 
деревини – – – – – – 
48 папір та 
картон 21,0 91,7 0,0 1520,4 124,5 1,4 
49 друкована 
продукція 57,1 43,7 0,1 54,1 21,7 0,0 

ХI. Текстильні 
матеріали та те-
кстильні вироби  20777,2 99,0 27,0 31383,8 60,3 28,5 

50 шовк – – – – – – 
51 вовна 18,2 × 0,0 5261,7 107,7 4,8 
52 бавовна  0,7 × 0,0 4128,2 110,7 3,8 
53 інші текс-
тильні волокна 85,8 26,5 0,1 179,2 57,9 0,2 
54 нитки синте-
тичні або штучні 15,9 72,4 0,0 5064,4 120,6 4,6 
55 синтетичні 
або штучні шта-
пельні волокна 0,3 × 0,0 5147,6 120,4 4,7 
56 вата 0,3 × 0,0 1109,2 133,1 1,0 
57 килими –            – – 2240,1 147,2 2,0 
58 спеціальні 
тканини 12,6 40,5 0,0 927,3 64,4 0,8 
59 текстильні 
матеріали 165,6 × 0,2 441,6 113,4 0,4 
60 трикотажні 
полотна – – – 997,6 81,1 0,9 
61 одяг та 
додаткові речі 
до одягу, 
трикотажні 1818,5 99,7 2,4 1483,1 9,5 1,3 
62 одяг та 
додаткові речі 
до одягу, 
текстильні  17828,4 100,5 23,2 2081,8 18,4 1,9 
63 інші готові 
текстильні 
вироби 831,1 78,8 1,1 2321,9 99,7 2,1 

ХІІ. Взуття, го-
ловні убори, 
парасольки 4120,5 103,9 5,4 607,7 9,2 0,6 

64 взуття 4089,9 103,8 5,3 607,0 9,2 0,6 
65 головні убори – – – – – – 
66 парасольки – – – – – – 
67 оброблені 
пір’я та пух 30,7 118,7 0,0 0,7 6,3 0,0 
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Продовження 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 
загального 

обсягу 

       
ХІІІ. Вироби з 
каменю, гіпсу, 
цементу 522,6 273,1 0,7 757,3 98,5 0,7 

68 вироби з ка-
меню, гіпсу, це-
менту 522,6 273,1 0,7 213,8 160,5 0,2 
69 керамічні 
вироби – – – 184,5 212,0 0,2 
70 скло та 
вироби із скла – – – 358,9 65,4 0,3 

XIV. 71 Перли 
природні або 
культивовані, 
дорогоцінне або 
напівдорогоцінне 
каміння – – – 0,2 0,4 0,0 
ХV. Недорого-
цінні метали та 
вироби з них 1924,5 37,8 2,5 15097,3 201,2 13,7 

72 чорні метали – – – 7227,4 383,8 6,6 
73 вироби з 
чорних металів 1438,3 28,9 1,9 6954,7 154,5 6,3 
74 мідь і 
вироби з неї – – – 177,8 40,8 0,2 
75 нікель і 
вироби з нього – – – – – – 
76 алюміній і 
вироби з нього – – – 616,3 125,9 0,6 
78 свинець і 
вироби з нього – – – – – – 
79 цинк і 
вироби з нього – – – – – – 
80 олово і ви-
роби з нього – – – – – – 
81 інші недоро-
гоцінні метали – – – 0,3 × 0,0 
82 інструменти, 
ножові вироби 390,5 3149,8 0,5 12,4 16,1 

 
0,0 

83 інші вироби 
з недорогоцін-
них металів 95,7 103,3 0,1 108,4 90,8 0,1 

XVI. Машини, 
обладнання та 
механізми; 
електротехнічне 
обладнання 33826,1 120,7 44,0 11471,9 186,1 10,4 
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Продовження

Код і назва 

товарів згідно з 
УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 

загального 
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % 
до  січня–
листопада 

2012р.   

у % до 

загального 
обсягу 

       

84 реактори 
ядерні, котли, 

машини 27675,2 129,4 36,0 5466,9 101,4 5,0 
85 електричні 

машини 6150,9 92,8 8,0 6005,0 777,2 5,5 
XVII. Засоби на-

земного транс-
порту, літальні 

апарати, плавучі 
засоби  1,0 0,0 0,0 4561,1 79,2 4,1 

86 залізничні 
локомотиви – – – 37,2 102,4 0,0 

87 засоби назе-
много транс-

порту, крiм 
залізничного  – – – 4523,9 79,1 4,1 

88 літальні 
апарати 1,0 0,0 0,0 – – – 

89 судна – – – – – – 
XVIII. Прилади та 

апарати оптичні,  
фотографічні 405,3 344,4 0,5 1340,0 103,8 1,2 

90 прилади та 
апарати оптичні, 

фотографічні 405,3 344,4 0,5 1340,0 103,8 1,2 
91 годинники – – – – – – 

92 музичні 
інструменти – – – – – – 

ХХ. Різні про-
мислові товари  3714,6 136,2 4,8 1435,0 127,0 1,3 

94 меблі 3075,2 135,0 4,0 424,3 83,9 0,4 

95 іграшки 630,0 143,8 0,8 684,4 353,4 0,6 

96 різні готові 
вироби 9,5 85,6 0,0 326,4 75,8 0,3 

ХХІ. 97 Твори 
мистецтва 13,2 92,8 0,0 7,1 × 0,0 

XXII. Товари, 
придбані в портах – – – 103,0 270,3 0,1 

XXIII. Різне – – – – – – 
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НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 

Основні показники діяльності підприємств  
сфери нефінансових послуг  

за січень–листопад 2013 року 
 

 За січень–
листопад 

2013р. 

У т.ч. 
за листопад 

2013р. 
   
 

Обсяг  реалізованих послуг (у ринкових цінах1), 
тис.грн. 1255546,4 111192,6 
 

Реалізовано послуг в середньому одним 
підприємством, тис.грн. 2546,7 225,5 
 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих 
послуг, у % до відповідного періоду 2012р. 95,6 82,8 
 

Частка послуг, реалізованих населенню у 
загальному обсязі, у % 34,9 35,4 
 

Частка послуг, реалізованих за основним видом 
діяльності у загальному обсязі, у % 96,9 96,9 
 

Кількість виконаних замовлень за основним 
видом діяльності, тис.  40638,2 4006,2 
 

Середня вартість одного замовлення, грн. 29,9 26,9 
 

Обсяг реалізованих  послуг  на одиницю  
населення, грн. 4825,3 427,3 
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 28) уключаючи ПДВ. 
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Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 
за видами  економічної діяльності 

за листопад 2013 року 
 

 Обсяг реалізованих послуг 
(у ринкових цінах1), 

тис.грн. 

Обсяг послуг, реалізованих 
населенню,  

тис.грн. 

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р.  

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р.  
     

Усього 111193 1255546 39310 438807 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 72 644 34 372 

технічне обслуговування та 
ремонт автотранспортних 
засобів 72 644 34 372 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 27909 358324 9698 136135 

пасажирський залізничний 
транспорт міжміського 
сполучення – – – – 
вантажний залізничний 
транспорт 3 291 – – 
інший пасажирський наземний 
транспорт 15109 173086 7003 81352 
вантажний автомобільний 
транспорт, надання послуг 
перевезення речей 1580 17900 54 286 
водний транспорт – – – – 
авіаційний транспорт 601 9313 – – 
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 3567 76177 1526 44395 
поштова та кур’єрська 
діяльність 7049 81556 1115 10102 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1212 17709 337 6934 

діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 1212 16379 337 5624 
діяльність засобів 
розміщування на період 
відпустки та іншого 
тимчасового проживання – 1330 – 1310 
надання місць кемпінгами та 
стоянками для житлових 
автофургонів і причепів  – – – – 
діяльність інших засобів 
тимчасового розміщування – – – – 
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Продовження 
 Обсяг реалізованих послуг 

(у  ринкових цінах1), 
тис.грн. 

Обсяг послуг, реалізованих 
населенню,  

тис.грн. 

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р.  

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р.  
     
Інформація та телекомунікації 40681 456786 12494 139525 

видавнича діяльність, 
виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних 
програм, видання 
звукозаписів, діяльність у 
сфері радіо та телевізійного 
мовлення 1459 14163 399 3686 
телекомунікації 
(електрозв’язок) 37265 419621 11769 131699 
комп’ютерне програмування 
та надання інших 
інформаційних послуг 1957 23003 326 4140 

Операції з нерухомим майном 18544 194842 3902 39980 
купівля та продаж власного 
нерухомого майна 53 507 – – 
надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна 18372 193271 3805 39388 
операції з нерухомим 
майном за винагороду або на 
основі контракту 119 1063 97 592 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 4759 57562 1220 13546 

діяльність у сферах права, 
бухгалтерського обліку, 
архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та 
дослідження, діяльність 
головних управлінь (хед-
офісів) 2460 26400 845 9418 
наукові дослідження та 
розробки 750 15101 54 898 
рекламна діяльність і 
дослідження кон’юнктури 
ринку, інша професійна, 
наукова та технічна 
діяльність, ветеринарна 
діяльність 1549 16060 321 3230 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 5471 59042 348 3649 

оренда, прокат і лізинг 851 10236 3 102 
діяльність із 
працевлаштування 27 593 4 170 
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Продовження 
 Обсяг реалізованих послуг 

(у  ринкових цінах1), 
тис.грн. 

Обсяг послуг, реалізованих 
населенню,  

тис.грн. 

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р.  

за листопад 
2013р. 

кумулятивно 
за січень–
листопад 

2013р. 
     

діяльність туристичних 
агентств, туристичних 
операторів, надання інших 
послуг із бронювання та 
пов’язана з цим діяльність 302 3766 297 3160 
діяльність охоронних служб 
та проведення розслідувань 846 8191 2 8 
обслуговування будинків і 
територій 3071 32351 20 115 
адміністративна та 
допоміжна офісна діяльність, 
інші допоміжні комерційні 
послуги 375 3905 22 94 

Освіта 5885 44317 5829 43731 
дошкільна освіта 12 141 12 141 
початкова освіта – – – – 
середня освіта 1177 10528 1132 10101 
вища освіта 4560 31437 4553 31319 
інші види освіти 136 2212 133 2170 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 4662 41332 4097 36955 

охорона здоров’я  4662 41332 4097 36955 
надання послуг догляду та 
соціальної допомоги – – – – 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 335 8027 316 7140 

діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 14 156 10 79 
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури – 0 – – 
організування азартних ігор 230 2848 230 2848 
діяльність у сфері спорту 1 230 – – 
організування відпочинку та 
розваг 90 4804 76 4214 

Надання інших видів послуг 1664 16963 1036 10842 
ремонт комп’ютерів і 
обладнання зв’язку 441 3551 11 98 
ремонт побутових виробів і 
предметів особистого вжитку 86 1296 6 71 
надання інших 
індивідуальних послуг 1137 12116 1019 10673 

    
1 Див. виноску до табл. на стор. 27. 
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати 
на 1 грудня 2013 року 

 
 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн.  

усього 

у т.ч. підприємства (установи, організації) 
економічно 

активні 
підприємства-

банкрути1 
економічно 
неактивні 

усього 

у % до 
загаль-

ної 
суми 

усього 

у % до 
загаль-

ної 
суми 

усього 

у % до 
загаль-

ної 
суми 

        
м.Чернівці 91,5 91,5 100,0 – – – – 
        

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань заборгованості з виплати заробітної плати 
(стор. 31) без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних 
осіб-підприємців. 
1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 
 
 
 
 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати 
на 1 грудня 2013 року 

 
 Сума невиплаченої заробітної плати 

Структура 
боргу, 

% 
тис.грн. 

у % до  
суми заборгованості на 

1 листопада 
2013р. 

1 січня 
2013р. 

     
м.Чернівці 91,5 × 72,0 88,8 

 
 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам  
економічно активних підприємств (установ, організацій) 

на 1 грудня 2013 року 
 

 Сума невиплаченої заробітної плати 
Структура 

боргу,  
%  

тис.грн. 
 

у % до  
суми заборгованості на 

1 листопада 
2013р. 

1 січня 
2013р. 

     
м.Чернівці 91,5 × 72,0 100,0 
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НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

 
Чисельність населення  

 на 1 грудня 2013 року та середня чисельність населення 
за січень–листопад 2013 року 

по районах міста 
(осіб) 

 

Чисельність  
на 1 грудня 2013р. 

Середня чисельність 
за січень–листопад 2013р. 

наявне 
населення 

постійне 
населення 

наявне 
населення 

постійне 
населення 

   
м.Чернівці 261914 258156 260378 256620 

райони     
Першотравневий 79499 77471 78805 76777 
Садгірський 29192 29036 29068 28912 
Шевченківський 153223 151649 152505 150931 

 

 
Загальний приріст, скорочення (–) чисельності  наявного населення 

по районах міста  
за січень–листопад  

(осіб) 
 2013р. 2012р. 

   
м.Чернівці 3072 2586 

райони   
Першотравневий 1388 1328 
Садгірський 248 173 
Шевченківський 1436 1085 

 
 

Природний рух населення 
 по районах міста 
у січні–листопаді 

(осіб) 
 Кількість 

народжених 
Кількість 
померлих 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 2013р. 2012р. 

 
м.Чернівці 2536 2399 2230 2209 306 190 

райони       
Першотравневий 782 681 628 635 154 46 
Садгірський 384 353 308 293 76 60 
Шевченківський 1370 1365 1294 1281 76 84 
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Оплата населенням житлово-комунальних послуг 
у листопаді 2013 року 

 

 Нараховано 
населенню до 

сплати, тис.грн. 

Оплачено 
населенням, 

тис.грн. 

Рівень оплати 
населенням, 

у % 

Заборго-
ваність 

населення 
з платежів, 
на кінець 
листопада 

2013р., 
(тис.грн.) 

усього з 
початку 

року 

у т.ч. у 
листопаді 

2013р. 

усього з 
початку 

року 

у т.ч. у 
листопаді 

2013р. 

усього з 
початку 

року 

у т.ч. у 
листопаді 

2013р. 

        

м.Чернівці 219991,4 23390,0 227786,0 19685,5 103,51 84,2 44333,5 
   
1 За рахунок погашення боргів попередніх періодів. 
Довідково: показники наведені без урахування електроенергії. 

 

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг по районах міста 

у січні–листопаді 2013 року 
 

 

Кількість сімей, 
яким призначено субсидії, 

одиниць 

Сума призначених субсидій,  
тис.грн. 

усього 
з початку 

року 

у т.ч. 
у листопаді  

2013р. 

усього 
з початку  

року 

у т.ч.  
у листопаді 

2013р. 
     

м.Чернівці 4284 964 528,9 141,1 
райони     

Першотравневий 1384 294 174,4 49,0 

Садгірський 423 81 63,2 12,6 

Шевченківський 2477 589 291,3 79,5 
 

Надання населенню субсидій на відшкодування  
витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 

пічного побутового палива по районах міста 
у січні–листопаді 2013 року 

 

 

Кількість сімей, 
яким призначено субсидії, 

одиниць 

Сума призначених субсидій,  
тис.грн. 

усього 
з початку 

року 

у т.ч. 
у листопаді  

2013р. 

усього 
з початку  

року 

у т.ч.  
у листопаді 

2013р. 
     

м.Чернівці 25 – 24,5 – 
райони     

Першотравневий 1 – 1,2 – 

Садгірський 21 – 20,3 – 

Шевченківський 3 – 3,0 – 
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ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень  
за 2013 рік 

(за даними Прокуратури Чернівецької області) 
 

 
 

2013р. 

  

Усього обліковано кримінальних правопорушень 1 3976 

із загальної кількості  

тяжких та особливо тяжких 1020 
  

1 Кримінальні правопорушення, обліковані органами внутрішніх справ, органами прокуратури, 
органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органами 
безпеки. 
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