Головне управління статистики
у Вінницькій області

(короткий огляд соціально-економічного розвитку регіону)

НАСЕЛЕННЯ
1515,8 тис. осіб
наявного населення

на 1 жовтня 2021
–13371 особа
до 1 січня 2021

Упродовж січня–вересня п.р. відбулося зменшення
чисельності населення області як за рахунок
природного скорочення – 11655 осіб, так і за рахунок
міграційного скорочення населення – 1716 осіб.
За цей період в області живими народилися 7966
дітей, що на 613 дітей менше, ніж у січні–вересні
2020р.; померла 19621 особа проти 17766 осіб у
відповідному періоді минулого року. Кількість
померлих у 2,4 раза перевищує кількість народжених.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
115,2%
Станом на 1 листопада 2021 року в усіх категоріях
господарств областi нараховувалось 220 тис. голів індекс виробництва
великої рогатої худоби, у тому числі корів – продукції сільського
господарства
116 тис. голів, свиней – 210 тис. голів, птиці –
у січні–жовтні 2021
37 млн. голів. За січень–жовтень 2021 року
господарствами всіх категорій області було до січня–жовтня 2020
реалізовано на забій cільськогосподарських тварин
в живій вазі 535,4 тис.т, вироблено молока від
сільськогосподарських тварин 578,4 тис.т та
одержано яєць від птиці свійської 629,5 млн.шт.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоторговельні
операції
проводились
із
партнерами
експорт товарів
із 125 країн світу. У зовнішній
у січні–вересні 2021 торгівлі товарами області у січні–
вересні 2021 року обсяг експорту
–22,5%
перевищив
обсяг
імпорту
до січня–
на 322,4 млн. дол. США.
вересня 2020

811,0 млн.дол. США

488,6 млн.дол. США
імпорт товарів

у січні–вересні 2021
+22,3%
до січня–
вересня 2020

21
листопада
2021

Це свято, яке присвячене всім аграріям країни, було засноване в 1993 році.

Свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня
долучається до важливих аграрних справ. Це – свято дбайливих господарів,
незалежно від форм власності та господарювання.
У січні–жовтні 2021 року підприємства області збільшили обсяг виробленої
сільськогосподарської продукції – на 20,9%, господарства населення – на 2,8%.
На початок листопада 2021 року порівняно з обсягами минулого року
аграріями області в 1,8 раза більше накопано цукрових буряків, в 1,7 раза
більше зібрано сої, в 1,6 раза – ріпаку озимого та ярого; на 39 % – вівса;
на третину – соняшнику, пшениці; на чверть – ячменю.
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

