Головне управління статистики у Волинській області
підготувало буклет «Волинь 2018», що містить основні показники
щодо соціально-економічного життя області у 2018р. в порівнянні
з попереднім роком. Інформація розподілена за сферами
суспільного життя та основними видами діяльності: населення,
його зайнятість та доходи, пенсійне забезпечення, соціальний
захист, освіта, правопорушення, споживчі ціни, промисловість,
сільське
господарство,
будівництво,
транспорт
і
зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, торгівля та інші. Значна кількість
показників висвітлена по містах і районах області. Окрема
інформація наведена у співставленні з загальнодержавною та
даними регіонів країни (без врахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях).
Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних
років, індекси обчислено за даними у порівнянних цінах.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на
основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Окремі показники за 2018р. є попередніми і можуть бути
уточнені в наступних виданнях.
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виражені використаними у таблиці розрядами
дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог
Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності
статистичної інформації
заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має
сенсу.
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ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ У 2018 РОЦІ
Населення

Чисельність наявного населення області за 2018р.
зменшилась на 3127 осіб та на 1 січня 2019р. становила

1035,3 тис. осіб.
За даними обласного центру зайнятості, на 1 січня
2019р. зареєстровано 7,8 тис. безробітних, що на 4,2%
менше, ніж рік тому.

Ринок праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата
одного штатного працівника в порівнянні з 2017р.
збільшилась на 25,2% і становила 7324 грн.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг за рік призначено 180,7 тис. домогосподарств.
Доходи
населення

За даними Державної служби статистики України,
індекс споживчих цін (індекс інфляції) на Волині за
2018р. становив 109,9%, в країні – 109,8%.
Промисловість

Споживчі ціни

Індекс промислової продукції до попереднього року
становив 102,3%. Реалізовано промислової продукції
на суму 30,9 млрд.грн.

За попередніми розрахунками, у сільському
Сільське
господарстві
вироблено
продукції
на
суму
господарство
7,1 млрд.грн (у постійних цінах 2010р.), що на 3,1%
більше, ніж у 2017р. У аграрних підприємствах
виробництво зросло на 10,8%, господарствах населення, які отримали 55,4%
сільськогосподарської продукції, зменшилось на 2,3%.
Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних
будівельних робіт) становив 1787,8 млн.грн. Індекс
будівельної продукції порівняно з 2017р. склав 97,9%.

Автотранспортом перевезено 5,1 млн.т вантажів,
Транспорт
що на 9,6% більше, ніж у 2017р. Послугами
і зв’язок
пасажирського
транспорту
(крім
залізниці)
скористалось 101,0 млн. пасажирів, що становило 97,8%
обсягів перевезень у 2017р. Підприємства пошти та зв’язку надали послуг на
1090,8 млн.грн.
Роздрібна
торгівля

Оборот роздрібної торгівлі становив 16,3 млрд.грн,
що на 2,4% більше, ніж у 2017р.

3

