СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ВІННИЦІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ
(за даними Головного управління статистики у Вінницькій області)
НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення м.Вінниці, за оцінкою, станом
на 1 липня 2020р. становила 370,2 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2020р.
живими народились 1464 особи, померло 1920 осіб. За цей період
чисельність населення міста зменшилась на 544 особи.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по
м.Вінниці впродовж липня 2020р. збільшилась на 1,3%, або на
74,0 тис.грн і на 1 серпня 2020р. становила 5645,1 тис.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 36,2%.
Заборгованість працівникам економічно-активних підприємств
становить 382,8 тис.грн 6,8% від загальної суми заборгованості),
на підприємствах-банкрутах сума боргу складає 5262,3 тис.грн (93,2%).
ЦІНИ
За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу
споживчих цін (індексу інфляції) у липні до червня 2020р. в Україні
становила 99,4%, у Вінницькій області – 99,2%.
На споживчому ринку області в липні 2020р. ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,7%.
Найбільше (на 30,1% та на 27,3%) подешевшали картопля
та капуста. На 21,9 – 1,1% знизилися ціни на коренеплоди, цибулю
та гриби, яйця, овочі, вирощені з їхнього насіння, олію соняшникову,
молоко, свинину, м’ясо птиці, сало, масло, рис. Водночас на 2,7% – 1,2%
подорожчали фрукти, крупи гречані та хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%,
що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг і взуття подешевшали на 4,4%, у т.ч. взуття – на 4,7%, одяг –
на 4,1%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші
види палива на 1,4% відбулося в основному за рахунок підвищення цін
на природний газ на 7,5%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7% в першу чергу за рахунок
подорожчання палива та мастил на 3,2%, автомобілів – на 1,4%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,4%, що пов’язано з підвищенням
тарифів на телефонні послуги на 3,3%.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень–червень 2020р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на 15740,6 млн.грн, що складає
41,2% від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
за звітний період становить 42510,7 грн.
БУДІВНИЦТВО
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних
робіт) підприємствами м.Вінниці у січні–липні 2020р. становив
3176,3 млн.грн, що складає 89,3% загальнообласного обсягу робіт.
У січні–червні 2020р. забудовниками м.Вінниці прийнято
в експлуатацію 35,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель, з яких
39,1% (або 14,0 тис.м2) прийнято в одноквартирних будинках.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні
2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. зменшилась на 16,7%.
Крім того, у січні–червні 2020р. у м.Вінниці прийнято
в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 2,7 тис.м2, що
порівняно з січнем–червнем 2019р. більше на 11,3%.
ТРАНСПОРТ
Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним
транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) за січень–липень 2020р. становили 1334,0 тис.т
і в порівняні з січнем–липнем 2019р. збільшилися на 16,3%. Вантажообіг
збільшився на 1,0% і становив 278,9 млн.ткм.
У січні–липні 2020р. підприємствами автомобільного транспорту
обласного центру (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) перевезено 16,2 млн. пасажирів та виконано пасажирську
роботу на 85,9 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–липнем 2019р. загальні
обсяги пасажирських перевезень та пасажирообіг зменшилися на 37,5% та
35,7% відповідно.
За січень–липень 2020р. послугами міського електротранспорту
скористалось 35,1 млн. пасажирів, що на 50,8% або на 36,2 млн. пасажирів
менше, ніж у січні–липні 2019 року.
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