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Дані за січень–лютий 2014р.
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
3
У фактичних цінах.
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Про соціально-економічне становище Нововодолазького району

ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні–лютому 2014 року підприємствами Нововодолазького
району реалізовано промислової продукції на 42,5 млн.грн., що складає
0,4% від загального обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу населення Нововодолазького району становив
1,3 тис.грн.
ЕНЕРГЕТИКА
У березні 2014р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року
по Нововодолазькому району збільшились обсяги використання газойлів
(палива дизельного) у 2,2 раза, вугілля кам’яного – на 34,7%, бензину
моторного – на 19,7%.
Споживання газу природного зменшилось у 1,6 раза.
Станом на 1 квітня 2014р. у порівнянні з аналогічною датою
минулого року залишки вугілля кам’яного збільшились на 8,7%.
При цьому, запаси газойлів (палива дизельного) зменшились на
20,8%, бензину моторного – на 12,4%.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво. За січень–березень 2014р. у сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) Нововодолазького району вироблено м’яса
(реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 9415 ц, молока – 10232 ц.
Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса
збільшилось у 4,4 раза, молока – зменшилось на 8,1%. Кількість яєць
зменшилась на 20,5%.
Вирощування худоби та птиці в цій категорії господарств збільшилось
у 3,1 раза і склало 8476 ц.
Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої
худоби за січень–березень 2014р. зменшились на 13,5% і склали 493 г;
свиней – збільшились на 14,6%.
Продуктивність корів знизилась на 11,4% і становила 1139 кг
молока; несучість курок-несучок зменшилась на 14,7%.
На початок квітня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах
налічувалась 2762 голови великої рогатої худоби (з них 1006 голів корів),
268 голів овець та кіз. Порівняно до 1 квітня 2013р. чисельність великої
рогатої худоби збільшилась на 2,3%, у т.ч. корів – на 3,5%; овець та кіз –
удвічі. Поголів`я свиней зросло на 56,1%, птиці – на 92,8%.
–––––––––––––
Примітка. Використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) наведено без
урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
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У підприємствах району загальне надходження приплоду телят
зменшилось на 2,2%, поросят – на 45,9% (з початку року народилось телят
353 голови). У розрахунку на 100 маток, що були на початок року, вихід
телят склав 31 голову (у 2013р. – 22 голови).
Станом на 1 квітня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах було в
наявності кормів усіх видів 48,7 тис.ц кормових одиниць, що на 71,6% більше,
ніж на відповідну дату попереднього року. В розрахунку на одну умовну голову
худоби це становило по 3,5 ц корм.од (на 6,1% більше).
Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–березень
2014р. сільськогосподарськими підприємствами Нововодолазького району
за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та
птиці (в живій вазі) – 563 т, зернових та зернобобових культур – 8623 т,
насіння соняшнику – 11756 т. Порівняно до січня–березня 2013р.
збільшились обсяги реалізації насіння соняшнику в 6,8 раза, зернових – у
4,5 раза, худоби та птиці –втричі. Продаж молока збільшився на 13,4%,
яєць – зменшився на 14,5%.
Середні ціни реалізації (середня розрахункова вартість продажу
одиниці продукції за всіма каналами збуту без урахування ПДВ, дотацій,
транспортних, експедиційних та накладних витрат) молока в порівнянні
з відповідним періодом минулого року збільшились на 12,6%, худоби та
птиці – на 11,4% і склали 13482,4 грн. за т; водночас зменшились ціни
реалізації зернових на 18,4% (1304 грн. за т), насіння соняшнику – на
10,8% (3555,6 грн. за т), яєць – на 7,1%.
У структурі реалізації аграрної продукції за напрямками збуту
питома вага комерційних каналів становила 85%, переробних підприємств
– 9,7%, продажу на ринку – 5,3%.
ТРАНСПОРТ
Обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по
Нововодолазькому району (з урахуванням обсягів фізичних осібпідприємців) за січень–березень 2014р. склали 73,3 тис.т. Порівняно з
відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень
збільшились на 14,3%. Вантажообіг склав 8993,1 тис.ткм, або 91,3% від
рівня січня–березня 2013р. Питома вага перевезених вантажів у загальному
обсязі по області становила 1,8%.
Загальні
обсяги
пасажирських
перевезень
автомобільним
транспортом по району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців)
склали 30,2 тис. пасажирів, пасажирооборот – 894,2 тис.пас.км. що
становило відповідно 86,8% та 77,8% від обсягів січня–березня 2013р.
Середня дальність перевезення 1 пасажира – 29,6 км. Питома вага
перевезених пасажирів у загальному обсязі по області становила 0,1%.
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НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
За січень–лютий 2014р. по підприємствах та організаціях
Нововодолазького району, основним видом діяльності яких є надання
послуг, обсяг реалізованих послуг склав 10296,3 тис.грн.
Населенню реалізовано послуг на 148,0 тис.грн., що складає 1,4% до
загального обсягу.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам
окремих підприємств, установ та організацій1 Нововодолазького району за
місяць збільшилась у 18,7 раза і на 1 березня 2014р. становила 163 тис.грн.
У січні–лютому 2014р. до служб по наданню населенню субсидій у
Нововодолазькому районі звернулось за субсидіями на відшкодування
оплати житлово-комунальних послуг 24 сім’ї. Призначено субсидії на
суму 6697 грн. 24 сім’ям, що становило 100,0% від загальної кількості
сімей, що звернулись за субсидіями. Сума призначеної субсидії в
середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних
послуг у лютому по місту склала 252,3 грн. Сума нарахованих субсидій
для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–лютому
2014р. склала 526050 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають
житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості
минулих періодів 445815 грн. (84,7%).
У січні–лютому 2014р. у Нововодолазькому районі звернень та
призначень населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива не
було. Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою в районі отримали
7 сімей на суму 4509 грн.
Рівень сплати населенням Нововодолазького району житловокомунальних послуг з початку року склав 85,6%, проти 72,1% по області.
Темп зростання заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до
початку звітного року) по району склав 136,7%. Середній термін
заборгованості населення за всі послуги склав 1,1 місяця.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня 2014р. у Нововодолазькому районі, за оцінкою,
проживало 33807 осіб. Упродовж січня–лютого 2014р. чисельність
населення зменшилася на 77 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного
населення становило 14,1 осіб.
Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у
фізичних осіб-підприємців.
1

Січень–березень 2014 року
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Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за
рахунок природного скорочення – 82 особи, водночас зафіксовано
міграційний приріст населення – 5 осіб.
Порівняно з січнем–лютим 2013р., обсяг природного скорочення
збільшився на 45 осіб, або з 6,7 до 15,0 особи в розрахунку на
1000 наявного населення.
Природний рух населення у січні–лютому 2014р. характеризувався
зменшенням народжуваності та збільшенням смертності, а також суттєвим
перевищенням кількості померлих над кількістю живонароджених: на
100 померлих – 41 народжений.
Усього
січень–
січень–
лютий
лютий
2014р.
2013р.
Кількість народжених
живими, осіб
Кількість померлих,
осіб
Природне скорочення
населення, осіб

Січень–лютий
2014р. у % до
січня–лютого
2013р.

На 1000 осіб1
січень–
січень–
лютий
лютий
2014р.
2013р.

58

85

68,2

10,6

15,4

140

122

114,8

25,6

22,1

82

37

у 2,2 р.б.

15,0

6,7

______________

Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік. Розраховано на наявне
населення.
1

За січень–лютий 2014р. відмічалось зменшення кількості
народжених: в цілому по району зареєстровано 58 осіб, що на 27 осіб (на
31,8%) менше, ніж за січень–лютий 2013р. Загальний коефіцієнт
народжуваності по району, порівняно з січнем–лютим 2013р., зменшився з
15,4 до 10,6 народжених на 1000 наявного населення.
У січні–лютому 2014р. рівень народжуваності в міських поселеннях
був меншим, ніж в сільській місцевості (7,7‰ проти 12,3‰).
У січні–лютому 2014р. в районі померло 140 осіб, у тому числі
1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем–лютим 2013р. кількість
померлих у районі збільшилась на 18 осіб (на 14,8%), рівень смертності
збільшився з 22,1 до 25,6 померлих на 1000 наявного населення.
У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності нижче, ніж у
сільській місцевості – 24,0‰ проти 26,5‰.
За січень–лютий 2014р. у район прибуло 46 осіб, вибула 41 особа,
сальдо міграції було додатним – 5 осіб. У порівнянні з січнем–лютим
2013р., кількість прибулих та вибулих зменшилась, відповідно, на 8 осіб
(на 14,8%) та 2 особи (на 4,7%).
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