
Головне управління статистики  
у Вінницькій області 

+20,4%  
до січня– 

червня 2020 
 

Обсяг продажу продовольчих товарів  
у порівнянних цінах збільшився на 10,3%  
і склав 4483,7 млн.грн, непродовольчих – 
6754,5 млн.грн і збільшився на 27,9%. 

11238,2 млн.грн 
роздрібний товарооборот  

підприємств роздрібної 
торгівлі 

за січень–червень 2021 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

(короткий огляд  соціально-економічного розвитку регіону) 

ОПЛАТА ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

395,8 млн.грн 
сплачено за житлово-
комунальні послуги, 

включаючи погашення 
боргів попередніх 

періодів протягом 
липня 2021 

У 2020р. в середньому одним жителем Вінниччини спожито 
молока та молокопродуктів 201 кг (15 місце серед регіонів 
України), овочів та баштанних культур – 175 кг (7 місце), картоплі – 
168 кг, (6 місце),  хлібних продуктів – 112 кг (6 місце), плодів, ягід 
та винограду – 64 кг (4 місце), м’яса та м’ясних продуктів – 58 кг  
(4 місце), цукру – 30 кг (7 місце), риби і рибних продуктів – 15 кг  
(3 місце), олії – 13 кг (5 місце) та яєць – 299 шт  (5 місце). 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

За рахунок погашення боргів попередніх періодів, 
жителі області сплатили за послуги на 10% більше, 
ніж нараховано за цей період сум. Найбільше  
на кінець липня 2021р. мешканці області заборгували 
за постачання та розподіл природного газу –  
574,8 млн.грн та електричної енергії – 199,8 млн.грн. 



ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Зовнішньоторговельні операції 
проводились із партнерами  
із 120 країн світу. У зовнішній 
торгівлі товарами області у січні–
липні 2021 року обсяг експорту 
перевищив обсяг імпорту  
на  218,3 млн. дол. США.  

588,4 млн.дол. США 
експорт товарів  

у січні–липні 2021 

При використанні інформації обов’язковим є посилання  
на джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області. 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 73 
Більше статистичних матеріалів на сайті: www.vn.ukrstat.gov.ua 

-29,0%  
до січня– 

липня 2020 
 

ЦІНИ 

На споживчому ринку області у серпні 2021 року 
найбільше подешевшали овочі – на 19,7% та  
фрукти – на 7,0%. Водночас, на 19,1% подорожчали 
яйця, на 3,3–0,5% зросли ціни на цукор, 
кисломолочну продукцію, рис, сир і м’який сир 
(творог), масло. 

 

99,9%  
індекс споживчих 

цін  серпень 2021 
до липня 2021 

Фармацевтичні товари в обсязі продажу 
непродовольчих товарів посідають перше 
місце. В середньому одним жителем області 
у І півріччі цього року витрачено 961,7 грн на 
придбання лікарських засобів (у січні–червні 
2020р. – 852,3 грн)  

1470,6 млн.грн 
реалізовано 

фармацевтичних товарів   

у січні–червні 2021 

+8,7%  
до січня– 

червня 2020 
 

370,1 млн.дол. США 
імпорт товарів  

у січні–липні 2021 

+22,6%  
до січня– 

липня 2020 
 

18 
вересня 

2021 


