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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

 

Фактично 

за січень–

травень 

2014р. 

Темпи зростання, 

зниження у % 

січень–травень 

2014р. до  

січня–травня 

2013р. 

довідково: 

січень–травень 

2013р. до  

січня–травня 

2012р. 

    

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг), млн.грн.
1
 93,6 х х 

    

Виробництво продукції 

тваринництва    

м’ясо (реалізація худоби 

та птиці на забій у  

живій вазі), ц 17942 547,2 116,3 

молоко, ц 19778 100,6 129,0 

яйця, тис.шт. …
2
 82,1 140,9 

    

Капітальні інвестиції,
, 
тис.грн.

3 
6688 х х 

    

Вантажооборот, млн.ткм 13,9 81,9 84,5 

    

Пасажирооборот, млн.пас.км 1,5 76,2 121,9 

    

Обсяг реалізованих послуг, 

тис.грн.
1
 22686,7 508,6

4 
х

5 

_______________ 
1 
Дані за січень–квітень 2014р.  

2
 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

3 
Дані за січень–березень 2014р. 

4 
У фактичних цінах. 

5 
У зв’язку з переходом на КВЕД 2010 дані неспівставні. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–квітні 2014 року підприємствами Нововодолазького району 

реалізовано промислової продукції на 93,6 млн.грн., що складає 0,4% від 

загального обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової продукції на 

одну особу населення Нововодолазького району становив 2,8 тис.грн. 

 
, 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

У травні 2014р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року 

по Нововодолазькому району зменшились обсяги використання газойлів 

(палива дизельного) на 18,5%, бензину моторного – на 18,2%.  

Обсяги споживання газу природного збільшились на 17%. 

Станом на 1 червня 2014р. у порівнянні з аналогічною датою 

минулого року зменшились залишки бензину моторного на 14,1%. 

Запаси газойлів (палива дизельного) збільшились на 14,6%.  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Проведення весняно-польових робіт. Станом на 1 червня п.р. 

господарствами всіх категорій Нововодолазького району ярі культури 

посіяно на площі 52040 га, що на 15,7% більше, ніж на відповідну дату 

торік. Посівні площі в сільськогосподарських підприємствах (з 

урахуванням малих) склали понад три чверті загального посіву ярини 

району, а саме: 39232 га (на 20,1% більше за відповідні дані попереднього 

року). У господарствах населення за розрахунками ярі культури посіяні на 

12808 га (на 4% більше). 

Посіви зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому 

клину в господарствах усіх категорій склали 10233 га (на 13,7% більше), з 

них ячменю – 7131 га (на 25,8% більше). Площа, засіяна кукурудзою на 

зерно, скоротилась на 11,3% і склала 18680 га. 

Посіви соняшнику збільшились на 84,4%, а цукрових буряків 

(фабричних) – скоротились на 61,2% і становили відповідно 14235 га та 

100 га. Соя посіяна на 878 га.  

Овочами зайнято 946 га, що на 11,2% більше, ніж торік. 

Станом на 1 червня п.р. у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) повністю збереглися 12272 га озимих на зерно та зелений 

корм, посіяних під урожай 2014р.   

З початку року в цьому ж секторі  під посіви сільськогосподарських 

культур внесено 15055 ц мінеральних добрив (у перерахунку на поживні 

речовини) на площі 27804 га (торік – 25368 ц на 32074 га). 

Тваринництво. За січень–травень 2014р. у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) Нововодолазького району вироблено м’яса 
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(реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 17942 ц, молока – 19778 ц. 

Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса 

збільшилось у 5,5 раза, молока – на 0,6%. Кількість яєць зменшилась на 17,9%. 

Вирощування худоби та птиці в цій категорії господарств збільшилось 

у 3,6 раза і склало 16989 ц. 

Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої 

худоби за січень–травень 2014р. зменшились на 13,3% і склали 471 г;          

свиней – збільшились на 15,4%. 

Продуктивність корів знизилась на 2,3% і становила 2198 кг молока; 

несучість курок-несучок зросла на 1,7%. 

На початок червня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

налічувалось 2836 голів великої рогатої худоби (з них 1012 голів корів),   

285 голів овець. Порівняно до 1 червня 2013р. чисельність великої рогатої 

худоби скоротилась на 0,2%(у т.ч корів – зросла на 1,6%).Наявність свиней  

збільшилась на 35,8%, овець  – у 2,1 раза, птиці – на 7,9%.  

Станом на 1 червня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах було в 

наявності кормів усіх видів 37,1 тис.ц кормових одиниць, що на 92,2% більше, 

ніж на відповідну дату попереднього року. В розрахунку на одну умовну голову 

худоби це становило по 3,5 ц корм.од (на 75% більше). 

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–травень 

2014р. сільськогосподарськими підприємствами Нововодолазького району 

за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та 

птиці (в живій вазі) – 831 т, зернових та зернобобових культур – 10799 т, 

насіння соняшнику – 12906 т. Порівняно до січня–травня 2013р. 

збільшились обсяги реалізації насіння соняшнику в 7,4 раза, зернових – у 

4,5 раза, худоби та птиці – в 2,7 раза. Продаж молока збільшився на 8,7%, 

яєць – зменшився на 11,5%, сої – на 87,4%. 

Середні ціни реалізації (середня розрахункова вартість продажу 

одиниці продукції за всіма каналами збуту без урахування ПДВ, дотацій, 

транспортних, експедиційних та накладних витрат) худоби та птиці в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 15,9% і 

склали 14264,4 грн. за т, молока – на 6,8%, яєць – на 4,8%; водночас 

зменшились ціни реалізації сої на 64,6%, зернових– на 12,6% (1388,2 грн. 

за т), насіння соняшнику – на 11,1% (3533,2 грн. за т). 

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямками збуту 

питома вага комерційних каналів становила 78,7%, переробних 

підприємств – 12%, продажу на ринку – 9,2%, видачі пайовикам – 0,1%. 

 

ТРАНСПОРТ  

 

Обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

Нововодолазькому району (з урахуванням обсягів фізичних  

осіб-підприємців) за січень–травень 2014р. склали 109,0 тис.т. Порівняно з 
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відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень 

збільшились на 5,7%. Вантажообіг склав 13875,5 тис.ткм, або 81,9% від 

рівня січня–травня 2013р. Питома вага перевезених вантажів у загальному 

обсязі по області становила 1,7%. 

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом по району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) 

склали 50,6 тис. пасажирів, виконано 1467,5 тис.пас.км пасажирської 

роботи, що становило проти січня–травня 2013р. 86,6% та 76,2% 

відповідно. Середня дальність перевезення 1 пасажира – 29 км. Питома 

вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області складає 0,1%. 

 

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

 

 За січень–квітень 2014р. по підприємствах та організаціях 

Нововодолазького району, основним видом діяльності яких є надання 

послуг, обсяг реалізованих послуг склав 22686,7 тис.грн.  

 Населенню реалізовано послуг на 323,5 тис.грн., що складає 1,4% до 

загального обсягу. 

 

ФІНАНСИ 
 

За 2013 рік підприємствами Нововодолазького району (крім банків та 

бюджетних установ) отримано позитивний фінансовий результат (сальдо) 

до оподаткування у сумі 14,5 млн.грн. прибутку (загальна сума прибутку 

складає 43,9 млн.грн., збитку – 29,4 млн.грн.). У 2012 році підприємствами 

Нововодолазького району отримано позитивний фінансовий результат 

(сальдо) до оподаткування у сумі 9,8 млн.грн. прибутку (загальна сума 

прибутку складала 49,2 млн.грн., збитку – 39,4 млн.грн.). 

В цілому по району у 2013 році частка збиткових підприємств 

складає 31,8%. Ними отримано збитків на 25,4% менше, ніж у  

минулому році. 

Прибутково у 2013 році працювало 68,2% підприємств району 

Чистий прибуток (збиток) у 2013 році по Нововодолазькому району 

складає 12,9 млн.грн. прибутку проти 5,7 млн.грн у минулому році 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

окремих підприємств, установ та організацій
1
 Нововодолазького району за 

місяць зменшилась на 34,3% і на 1 травня 2014р. становила 213,1 тис.грн. 

                                                           
1
 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців. 
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У січні–квітні 2014р. до служб по наданню населенню субсидій у 

Нововодолазькому районі звернулось за субсидіями на відшкодування 

оплати житлово-комунальних послуг 27 сімей. Призначено субсидії на 

суму 7629 грн. 27 сім’ям, що становило 100,0% від загальної кількості 

сімей, що звернулись за субсидіями. Сума нарахованих субсидій для 

відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–квітні     

2014р. склала 615301 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають 

житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості 

минулих періодів 1130227 грн. (183,7%). 

У січні–квітні 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 житлово-

комунальних послуг з початку року склав 103,1%, проти 87,7% по 

області. Темп зменшення заборгованості населення з оплати ЖКП 

(відсотків до початку звітного року) по району склав 87,7%. Середній 

термін заборгованості населення за всі послуги склав 0,9 місяця. 
 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
  

На 1 травня 2014р. у Нововодолазькому районі, за оцінкою, 
проживало 33754 особи. Упродовж січня–квітня 2014р. чисельність 
населення зменшилася на 130 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного 
населення становило 11,7 осіб. 

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за 
рахунок природного скорочення – 138 осіб, водночас зафіксовано 
міграційний приріст населення – 8 осіб. 

Порівняно з січнем–квітнем 2013р., обсяг природного скорочення 
збільшився на 30 осіб, або з 9,6 до 12,4 особи в розрахунку на 1000 
наявного населення. 

Природний рух населення у січні–квітні 2014р. характеризувався 
зменшенням народжуваності та збільшенням  смертності, а також суттєвим 
перевищенням кількості померлих над кількістю живонароджених: на  
100 померлих – 48 народжених. 

За січень–квітень 2014р. відмічалось зменшення кількості 

народжених: в цілому по району зареєстровано 127 осіб, що на 7 осіб  

(на 5,2%) менше, ніж за січень–квітень 2013р. Загальний коефіцієнт 

народжуваності по району, порівняно з січнем–квітнем 2013р., зменшився 

з 12,0 до 11,4 народжених на 1000 наявного населення. 
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Усього Січень–квітень 

2014р. у % до  

січня–квітня 

2013р. 

На 1000 осіб
1
 

січень–

квітень 

2014р. 

січень–

квітень 

2013р. 

січень–

квітень 

2014р. 

січень–

квітень 

2013р. 

      

Кількість народжених 

живими, осіб 127 134 94,8 11,4 12,0 

Кількість померлих, 

осіб 265 242 109,5 23,8 21,6 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, осіб 138 108 127,8 12,4 9,6 
______________ 
1
 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік. Розраховано на наявне 

населення. 
 

У січні–квітні 2014р. рівень народжуваності в міських поселеннях 

був меншим, ніж в сільській місцевості (10,6 ‰ проти 11,9 ‰). 

У січні–квітні 2014р. в районі померло 265 осіб, у тому числі  

1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем–квітнем 2013р. кількість 

померлих у районі збільшилась на 23 особи (на 9,5%), рівень смертності 

збільшився з 21,6 до 23,8 померлих на 1000 наявного населення. 

У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності нижче, ніж у 

сільській місцевості – 22,4 ‰ проти 24,7 ‰. 

За січень–квітень 2014р. у район прибуло 102 особи, вибуло  

94 особи, сальдо міграції було додатним – 8 осіб. У порівнянні з  

січнем–квітнем 2013р., кількість прибулих зменшилась на 8 осіб (на 7,3%), 

а вибулих збільшилась на 3 особи (на 3,3%). 
 
 

 
 


