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+22,6% 
до серпня 2020

12426 грн
середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата у серпні 2021

(короткий огляд  соціально-економічного розвитку регіону)

622,3 тис. осіб
зайняте населення 
у віці 15-70 років 

за січень–червень 2021

ОПЛАТА ПРАЦІ

Найвищий рівень середньої заробітної плати у
серпні 2021р. був у працівників державного
управління й оборони; обов’язкового соціального
страхування, який перевищив середній розмір по
економіці області в 1,4 раза.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

39,7 млн.грн 
заборгованість

на 1 вересня 2021 

+10,1 млн.грн
до 1 серпня 2021

Своєчасно не розрахувались з працюючими
на 40 підприємствах та організаціях області.
Кількість працівників, яким заборгували
заробітну плату, склала 3277 осіб. Кожному
з тих, кому заробітна плата виплачується із
затримкою, в середньому заборговано
12113 грн.

Кількість безробітних віком 15 років і
старше та у віці 15–70 років складала
по 77,3 тис. осіб. Рівень безробіття
серед робочої сили віком 15 років і
старше та серед осіб віком 15–70 років
склав по 11,0%.

–20,7 тис. осіб 
до січня–червня 

2020



ТРАНСПОРТ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЕНЕРГЕТИКА

Через мережу АЗС було продано населенню
світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму
548,4 млн.грн, з якої 206,0 млн.грн (37,6%)
становив роздрібний товарооборот від продажу
бензину моторного, 212,9 млн.грн (38,8%) –
газойлів (палива дизельного), 126,5 млн.грн
(23,0%) – пропану і бутану скраплених та
3,1 млн.грн (0,6%) – газу природного скрапленого
або у газоподібному стані (метану).

У добувній промисловості і розробленні
кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2020р.
обсяги промислового виробництва
збільшились на 34,8%.

94,0%
індекс промислової 

продукції  

у січні–серпні 2021 
до січня–серпня 2020

Обсяги вантажних перевезень автомобільним
транспортом зросли майже на чверть.

Послугами пасажирського транспорту
скористалося 61,5 млн. пасажирів,
що становить 84,1% від обсягу січня–серпня
2020р.

13,8 млн. т
вантажів перевезено 

у січні–серпні 2021 

+12,8% 
до січня–серпня 

2020

291
автозаправна станція 

на 1 вересня 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

30 
вересня 

2021

На Вінниччині протягом 2020 року бібліотечне обслуговування в

області здійснювали 930 масових та універсальних бібліотек. Діють

4 обласні і 29 дитячих бібліотек. Крім того, в області працюють 802

бібліотеки навчальних закладів, серед них 742 (93%) бібліотеки

закладів загальної середньої освіти, 33 (4%) – закладів професійно-

технічної освіти та 27 (3%) – закладів вищої освіти.

1 
жовтня 

2021

У Вінницькій області станом на 1 січня 2021 року кількість усіх

категорій пенсіонерів складала понад 451 тис. осіб, у тому числі: за

віком – 329 тис., за інвалідністю – 70 тис., за вислугу років –

26 тис. осіб, отримують соціальні пенсії – 3 тис. пенсіонерів.

У сільській місцевості на початок року проживало 58% пенсіонерів із

кількості тих, які перебували на обліку в органах Пенсійного фонду.


