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Індекс промислової про-
дукції у 2017р. порівняно з 
2016р. становив 108,3%. У 
добувній промисловості і 
розробленні кар’єрів ви-
пуск збільшився на 18,3%, 
у переробній – на 4,7%, 
проте у постачанні елект-
роенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 
обсяг промислової продук-
ції зменшився на 0,2%. 

 

Індекс сільськогосподарської 
продукції у 2017р. порівняно з 
2016р. становив 105,2%, у тому чи-
слі у сільськогосподарських підпри-
ємствах – 100,2%, у господарствах 
населення – 109,4%. Індекс обсягу 
виробництва продукції рослинниц-
тва становив 107,3%, продукції тва-
ринництва – 100,3%. 
У 2017р. обсяг валової продукції 
сільського господарства в усіх кате-
горіях господарств у постійних цінах 
2010р., за розрахунками, склав 
9892,3 млн.грн. 
  

Індекс будівельної 
продукції у 2017р. по-
рівняно з 2016р. стано-
вив 138,9%. 
В області виконано буді-
вельних робіт на 1,5 
млрд.грн, що на 39% бі-
льше, ніж у 2016р. 
На об’єктах нового буді-
вництва та реконструкції 
виконано 69% усіх робіт, 
решта – на проведенні 
капітальних та поточних 
ремонтів. 

 

 

Індекс споживчих цін за грудень 
2017р. до попереднього місяця склав 
100,8%, до грудня попереднього року 
– 113,0%. За 2017р. ціни на продукти 
харчування та безалкогольні напої 
зросли на 15,8%. Алкогольні напої, 
тютюнові вироби зросли в ціні загалом 
на 20,9%. Плата за житло, воду, елек-
троенергію, газ та інші види палива 
збільшилась на 10,1%, ціни на водопо-
стачання, електроенергію та каналіза-
цію – на 28,7–23,6%.  

Оборот роздрі-
бної торгівлі у 
2017р. склав 
20008,5 млн.грн, 
що у порівняних 
цінах на 5,6% 
вище рівня 
2016р. 

 

Підприємствами транс-
порту у 2017р. переве-
зено 25 млн.т вантажів, що 
на 20% більше обсягів 
2016р. 
Послугами пасажирського 
транспорту скористалось 
115 млн. осіб, що на 2% бі-
льше, ніж у 2016р., з них 
53% – автомобільним, 45% 
– електротранспортом, ре-
шта – залізницею. 

 

 

Середньомісячна номі-
нальна заробітна плата 
штатного працівника підп-
риємств, установ та орга-
нізацій у 2017р. становила 
5836 грн і порівняно з 
2016р. збільшилася на 
45,9%. У грудні 2017р. за-
робітна плата склала 7207 
грн, що у 2,3 раза вище рі-
вня мінімальної заробітної 
плати (3200 грн). 
Індекс реальної заробітної 
плати за 2017р. порівняно 
з 2016р. становив  
126,6%. 

 

У 2017р. призначено субсидії 
для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг 298,7 тис. 
домогосподарств області на 
загальну суму 109,9 млн.грн. 
У грудні субсидії отримували 
267,9 тис. домогосподарств, або 
54,8% від загальної кількості до-
могосподарств. Крім того, 58,1 
тис. домогосподарств приз-
начені субсидії готівкою на 
відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива на суму 169,5 
млн.грн. 

 

За повідомленням прокура-
тури області, протягом 
2017р. обліковано 14836 
кримінальних правопо-
рушень (у 2016р. – 16919 
злочинів). Із загального чи-
сла зафіксованих правоохо-
ронними органами криміна-
льних проявів 42,7% – тяжкі 
та особливо тяжкі. У загаль-
ній кількості злочинів найбі-
льша частка (63,5%) злочи-
нів, скоєних проти власно-
сті. Злочини проти життя та 
здоров’я особи становили 
8,6%. 

 

 


