СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ВІННИЦІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2021 РОКУ
(Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області)

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність
населення
зменшилася
на 310 осіб

Чисельність наявного населення м.Вінниці, за
оцінкою, станом на 1 листопада 2021р. становила
370,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2021р. живими
народилися 2357 дітей, померло 4121 особа. За цей
період чисельність населення міста зменшилася на
310 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок
природного скорочення – 1764 особи, водночас зафіксовано міграційний
приріст населення – 1454 особи.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Сума
заборгованості із
виплати
заробітної плати
у листопаді 2021р.
збільшилася
на 8,6%

Cума заборгованості із виплати заробітної плати
по
м.Вінниці
впродовж
листопада
2021р.
збільшилася на 8,6%, або на 574,0 тис.грн і на
1 грудня 2021р. становила 7265,0 тис.грн (дані
наведено по юридичних особах, активних на початок
року, із урахуванням цензу за кількістю найманих
працівників).
У загальній сумі заборгованості Вінницької
області питома вага м.Вінниці становить 19,9%.

ЦІНИ
Індекс
споживчих цін
листопад до
жовтня 2021р.
становить
100,8%

За розрахунками і повідомленням Держстату
величина індексу споживчих цін (індексу інфляції)
у Вінницькій області у листопаді до жовтня 2021р.
становить 100,8%.
На споживчому ринку області у листопаді ціни
на продукти харчування та безалкогольні напої
зросли на 1,5%. Найбільше (на 20,8%) подорожчало
сало.

На 9,7–0,7% зросли ціни на овочі, крупи гречані, молоко, яйця, рис,
яловичину, рибу та продукти з риби, цукор, хліб, олію соняшникову, масло,
макаронні вироби. Водночас на 11,4–0,6% подешевшали фрукти, свинина,
м’ясо птиці.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що
пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.
Одяг і взуття подешевшали на 1,8%, у т.ч. одяг – на 2,3%, взуття – на 1,3%.
Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,2% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифа на
гарячу воду на 10,0% та цін на утримання та ремонт житла – на 2,3%.
Ціни на транспорт зросли на 0,8% в першу чергу за рахунок
подорожчання палива та мастил на 3,1%, проїзду в залізничному
пасажирському транспорті – на 1,2%.

Фінансовим
результатом до
оподаткування
великих та
середніх
підприємств за
січень–вересень
2021р. став
прибуток на суму
1433,2 млн.грн

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансовим результатом до оподаткування
великих та середніх підприємств за січень–вересень
2021р. м.Вінниці (без урахування результатів
діяльності банків та бюджетних установ) став
прибуток на суму 1433,2 млн.грн.
Підприємства промисловості, оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних
засобів і
мотоциклів, будівництва за січень–вересень 2021р.
отримали прибуток.
За підсумками діяльності січня–вересня поточного року майже три
чверті великих та середніх підприємств міста є прибутковими, ними
отримано прибуток на суму 2347,9 млн.грн. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року
частка прибуткових підприємств міста
зменшилась на 1,0 в.п., а сума отриманого ними прибутку зросла на
17,3%.
Разом з тим, більше чверті підприємств отримали збиток, сума
допущеного ними збитку склала 914,7 млн.грн, що становить більше
80,0% суми збитку по області.
Найбільший вплив на формування фінансового результату
міста мала діяльність підприємств промисловості, якими за
січень–вересень 2021р. отримано майже 70,0% прибутку та
понад 80,0% збитків, допущених підприємствами усіх видів
діяльності міста.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Реалізовано
промислової
продукції
у січні-листопаді
2021р. на
32106,6 млн.грн

За січень–листопад 2021р. підприємствами міста
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на 32106,6 млн.грн, що складає 39,3% від
загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну
особу населення за звітний період становить
86621,6 грн.

БУДІВНИЦТВО
Обсяг виробленої
будівельної
продукції у січнілистопаді 2021р.
становить
9459,9 млн.грн

Обсяг виробленої будівельної продукції
(виконаних будівельних робіт) підприємствами
м.Вінниці у січні–листопаді 2021р. становив
9459,9
млн.грн,
що
складає
92,0%
загальнообласного обсягу робіт.

ТРАНСПОРТ
Вантажообіг у
січні-листопаді
2021р.
збільшився на
35,1%, а
пасажирообіг
зменшився 12,2%
порівняно з п.п.

Обсяги комерційних перевезень вантажів
автомобільним транспортом міста (з урахуванням
перевезень фізичними особами-підприємцями)
у січні‒листопаді 2021р. становили 2811,2 тис.т і в
порівняні з січнем‒листопадом 2020р. збільшилися
на 16,8%. Вантажообіг збільшився на 35,1%
і становив 640,8 млн.ткм.
У січні‒листопаді 2021р. підприємствами
автомобільного транспорту обласного центру
(з
урахуванням
перевезень
фізичними
особами-підприємцями)
перевезено
29,5
млн.
пасажирів,
пасажирообіг
становив
227,7 млн.пас.км., з них перевезення по місту становлять 28,1 мільйона.
У порівнянні з січнем‒листопадом 2020р. загальний обсяг пасажирських
перевезень збільшився на 6,5%, а пасажирообіг зменшився на 12,2%.
У січні‒листопаді 2021р. послугами міського електротранспорту
скористалось 37,2 млн. пасажирів, що на 23,3% або на 11,3 млн. пасажирів
менше, ніж у січні‒листопаді 2020 року.

