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Упродовж січня–серпня п.р. відбулося зменшення
чисельності населення області як за рахунок
природного скорочення – 10737 осіб, так і за рахунок
міграційного скорочення населення – 1531 особа. У
січні–серпні 2021р. в області живими народилися
7021 дитина, що на 539 дітей менше,
ніж у січні–серпні 2020р. Протягом січня–серпня
2021р. померло 17758 осіб проти 15758 осіб
відповідного періоду минулого року. Залишається
дуже суттєвим перевищення кількості померлих над
кількістю живонароджених: на 100 померлих –
40 живонароджених.

1516,9 тис. осіб
наявного населення 

на 1 вересня 2021

НАСЕЛЕННЯ

Серед суб’єктів господарювання діяло 9862
підприємства та 60118 фізичних осіб-підприємців.
Кількість зайнятих працівників у них становила
273,3 тис. осіб, з яких понад 60,0% – на
підприємствах, решта – у фізичних осіб-підприємців.
Суб’єктами господарювання реалізовано продукції
(товарів, послуг) на суму 237,3 млрд.грн., з яких
майже 85% – підприємствами. У порівнянні з
попереднім роком обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг) зріс на 4,0%.

(короткий огляд  соціально-економічного розвитку регіону)

–12268 осіб 
до 1 січня 2021

Майже 70 тис.
суб’єктів

господарювання 
діяло у 2020 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

–259 одиниць 
до 2019
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньоторговельні операції
проводились із партнерами
із 123 країн світу. У зовнішній
торгівлі товарами області у січні–
серпні 2021 року обсяг експорту
перевищив обсяг імпорту
на 258,0 млн. дол. США.

683,3 млн.дол. США
експорт товарів 

у січні–серпні 2021

-27,1% 
до січня–

серпня 2020

425,3 млн.дол. США
імпорт товарів 

у січні–серпні 2021

+21,5% 
до січня–

серпня 2020

Станом на 1 жовтня 2021 року в усіх категоріях
господарств областi нараховувалось 225 тис. голів
великої рогатої худоби, у тому числі корів –
116 тис. голів , свиней – майже 211 тис. голів , птиці
– 38 млн. голів. За січень–вересень 2021 року
господарствами всіх категорій області було
реалізовано на забій cільськогосподарських тварин
в живій вазі 480,6 тис.т, вироблено молока від
сільськогосподарських тварин 519,6 тис.т та
одержано яєць від птиці свійської 572,8 млн.шт.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

98,2%
індекс сільсько-

господарської продукції 
у січні–вересні 2021 

до січня–вересня 2020


