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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

МІСТА ВІННИЦІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ 

(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області) 

 
 

НАСЕЛЕННЯ 
 

 

_____________ 
1 Статистична інформація щодо чисельності населення, кількості живонароджених, померлих 

буде сформована та оприлюднена у повному обсязі після закінчення карантину та отримання 

від відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) (далі – відділ 

реєстрації) других примірників актових записів про смерть разом із лікарськими свідоцтвами 

(фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, 

копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані), оскільки, 

враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211  

"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних 

заходів, під час дії карантину відділом реєстрації призупинено надання Головному управлінню 

статистики адміністративних даних. 

 
 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по 

м.Вінниці впродовж травня 2020р. зменшилась на 7,9%, або на 0,5 млн.грн 

і на 1 червня 2020р. становила 5,8 млн.грн (дані наведено по юридичних 

особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу 

за кількістю найманих працівників). 

У загальній сумі заборгованості Вінницької області питома вага 

м.Вінниці становить 38,9%. 

Заборгованість працівникам економічно-активних підприємств 

становить 0,5 млн.грн (9,4% від загальної суми заборгованості),  

на підприємствах-банкрутах сума боргу складає 5,3 млн.грн (90,6%). 

 
 

ЦІНИ 

 

За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу 

споживчих цін (індексу інфляції) у травні до квітня 2020 року в Україні 

становила 100,3%, у Вінницькій області – 100,1%.  

На споживчому ринку області у травні 2020 року ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. 
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Найбільше (на 11,2% та 12,8%) подорожчали яйця та фрукти.  

На 6,2–0,6% зросли ціни на картоплю, банани, сир і м’який сир (творог), 

рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби. 

Водночас на 8,9–0,7% подешевшали коренеплоди, цибуля та гриби, 

рис, овочі, вирощені з їхнього насіння, м’ясо птиці, цитрусові, 

соняшникова олія, цукор, молоко. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,2%, 

що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%. 

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, одяг – на 1,6%, взуття –  

на 1,7%. 

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива на 4,1% відбулося в основному за рахунок здешевлення 

природного газу на 16,0%. 

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в першу чергу через 

здешевлення палива і мастил на 8,2%. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств м.Вінниці 

(крім малих підприємств) за І квартал 2020р. є негативним і становить 

224,5 млн.грн збитку (у січні–березні 2019р. було отримано 389,3 млн.грн 

прибутку).  

Майже дві третини великих та середніх підприємств м.Вінниці  

отримали прибуток на суму 678,5 млн.грн. У порівнянні з відповідним 

періодом попереднього року прибуток прибуткових підприємств міста зріс 

на 20,5%. Майже дві третини суми отриманого прибутку міста  

(432,7 млн.грн) одержали промислові підприємства обласного центру,  

з яких 316,2 млн.грн отримано у переробній промисловості. 

За підсумками роботи січня–березня 2020р. збитковими 

підприємствами обласного центру (без урахування малих підприємств) 

допущено збитків на 903,0 млн.грн (більше третини суми допущених 

збитків в області). Частка збиткових підприємств міста порівняно з 

відповідним періодом минулого року зросла на 11,7 в.п. і становила 35,3%.   

 



3 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За січень–квітень 2020р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (робіт, послуг) на 11187,9 млн.грн, що складає 

43,4% від загальнообласного обсягу. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення 

за звітний період становить 30215,4 грн. 

 

БУДІВНИЦТВО 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних 

робіт) підприємствами м.Вінниці у січні–травні 2020р. становив  

1806,3 млн.грн, що складає 89,2% загальнообласного обсягу робіт.  

 

ТРАНСПОРТ 

 

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-

підприємцями) за січень–травень 2020р. становили 882,5 тис.т, і в 

порівняні з січнем–травнем 2019р. збільшилися на 11,9%. Вантажообіг 

зменшився на 1,9% і становив 191,7 млн.ткм.  

У січні–травні 2020р. підприємствами автомобільного транспорту 

обласного центру (з урахуванням перевезень фізичними особами-

підприємцями) перевезено 40,6 млн. пасажирів, та виконано пасажирську 

роботу на 177,6 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–травнем 2019р. загальні 

обсяги пасажирських перевезень та пасажирообіг зменшилися на 44,5% та 

43,9% відповідно.  

За січень–травень 2020р. послугами міського електротранспорту 

скористалось 29,9 млн. пасажирів, що на 45,2% або на 24,7 млн. пасажирів 

менше, ніж у січні–травні 2019 року.  
 


