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У січні–липні 2015р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на
610378,1 тис.грн., що складає 2,4% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг
реалізованої продукції на 1 особу становив 8420,6 грн.

За січень–червень 2015р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 31076 тис.грн. капітальних інвестицій, що становить 1,1% від
загального обсягу по області.

За січень–серпень 2015р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 18791
тис.грн.

За січень–серпень 2015р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 38,8
тис.т вантажів, що на 29,9% менше, ніж за січень–серпень 2014р. Вантажооборот
зменшився на 6,0% і склав
20,9
млн.ткм.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 3745,4 тис. пасажирів та виконано
пасажирську роботу в обсязі
37,0
млн.пас.км, що відповідно на 26,1% та 31,5% менше, ніж у січні–серпні 2014р.

Оборот роздрібної торгівліза січень–червень 2015р. становив 522227,2 тис.грн., що на
5,1% менше, ніж за січень–червень 2014р. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств
міста на одну особу склав 7203,1 грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових
цінах) за ІІ квартал 2015р. становив 395285,6 тис.грн., обсяг послуг, реалізованих
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населенню – 26715,6 тис.грн.

Сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних підприємств,
суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно
неактивних підприємств) на 1 серпня 2015р. становила 2437 тис.грн.

У результаті загального скорочення за січень–липень 2015р. кількість населення міста
зменшилась на 230 осіб і, за попередньою оцінкою, на 1 серпня 2015р. становила 72241
особу.

У січні–серпні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних
послуг та електроенергії призначено 4420 домогосподарствам. Загальна сума
призначених субсидій становила 762123 грн.

У січні–липні 2015р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні
послуги 76881,5 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів,
77580,8 тис.грн. (100,9% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом
на 1 серпня 2015р. становила 19434,5 тис.грн.

Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних
спостережень.
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Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління
статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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