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ПРЕС-ВИПУСК 
 
 

Заборгованість із заробітної плати в області у січні–вересні 2013 року 
 

Упродовж січня–вересня п.р. загальна сума нарахованої, але не сплаченої заробітної 
плати в області поменшала майже на 22% і за станом на 1 жовтня 2013р. склала 
8,1 млн.грн., приблизно 86% якої припадає на промислові підприємства. 

На згадану дату повністю або майже повністю розрахувались із персоналом 
підприємств сільського, лісового та рибного господарства; транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності; організацій, що здійснюють операції з 
нерухомим майном; ведуть діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування; установ, які здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність;  
підприємств по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної 
діяльності; по виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції; а також по виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів.  

Позбулися цього явища на підприємствах, розташованих у містах Нікополі та 
Синельниковому, а також у Дніпропетровському, Новомосковському, Павлоградському, 
Синельниківському, Солонянському та Софіївському районах області. Разом з тим 
поновилися борги із заробітної плати у м.Павлограді і за станом на 1 жовтня 2013р. склали 
254 тис.грн., майже учетверо зросли вони у м.Дніпродзержинську і досягли 3,4 млн.грн.  

При загальному поліпшенні ситуації знов від несвоєчасних розрахунків за 
відпрацьований час почав потерпати персонал організацій, що здійснюють фінансову та 
страхову діяльність, якому на згадану дату не виплачено майже 265 тис.грн, а також 
підприємств водопостачання, каналізації та поводження з відходами – 71 тис.грн. Приблизно 
учетверо зросла заборгованість із заробітної плати на підприємствах металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виробів і склала 3,6 млн.грн. 

У загальній сумі нарахованої, але не сплаченої за станом на 1 жовтня 2013р. 
заробітної плати, третину (2,4 млн.грн.) складають кошти, які належить виплатити персоналу 
економічно активних підприємств, ще приблизно 62% (5 млн.грн.) – підприємств, що 
знаходяться на різних стадіях відновлення платоспроможності боржника, решту – 
підприємств, які припинили свою діяльність і не надали інформації щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати. 

На початок жовтня 2013р. за обсягами несвоєчасних розрахунків із працівниками 
Дніпропетровщина посіла двадцять третє місце серед решти регіонів України. Загалом 
найбільш складною залишається ситуація у Донецькій, а також у Київській областях, де 
загальна сума заборгованої працівникам платні складає приблизно 160 млн.грн. і 152 млн.грн. 
відповідно. 
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