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НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення в

області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила
1355,5 тис. осіб, з них 603,4 тис. проживали у
міській місцевості, 752,1 тис. – у сільській.
Упродовж січня–липня 2021р. кількість жителів
зменшилась на 5,6 тис. осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньооблікова кількість штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із
кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–серпні
2021р. становила 183,6 тис. осіб.

У січні–серпні 2021р. розмір середньо-
місячної номінальної заробітної плати штатних
працівників становив 11712 грн і порівняно з
відповідним періодом 2020р. збільшився на 23,3%.

Індекс реальної заробітної плати по
області у січні–серпні 2021р. порівняно з
аналогічним періодом 2020р. становив 113,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати
заробітної плати на 1 вересня 2021р.
склала 53,5 млн.грн або 2,5% фонду оплати праці,
нарахованого за серпень 2021р. Протягом
серпня2021р. сума заборгованості збільшилась на 9,1%.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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Оборот роздрібної торгівлі, який включає
дані щодо роздрібного товарообороту підприємств
(юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців,
основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. склав 20,8
млрд.грн, що у порівнянних цінах на 16,4% більше
від обсягу січня–серпня 2020р.

січнем–серпнем 2020р. становив 95,9%, у т.ч. у
підприємствах – 87,6%, у господарствах
населення – 100,5%.

Станом на 1 вересня 2021р. зернові і
зернобобові культури скошено та обмолочено на
площі 80,8 тис.га (52,3% площ, посіяних під
урожай 2021р.), що на 20,1% менше, ніж на
відповідну дату торік. Виробництво зерна у
господарствах усіх категорій становило 377,3 тис.т
(у початково оприбуткованій масі), що на 14,9%
менше, ніж було одержано на початок вересня
торік, у т.ч. у підприємствах – 186,4 тис.т (на
26,3% менше), у господарствах населення – 190,9
тис.т (на 0,3% більше). У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 46,6 ц зерна (на
2,8 ц більше).

У січні–серпні 2021р. реалізовано на забій
78,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на
2,1% більше порівняно з січнем–серпнем 2020р.,
вироблено 264,7 тис.т молока (на 3,9% менше) та
одержано 211,1 млн.шт яєць (у 2 рази менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2021р.
загальна кількість великої рогатої худоби склала
130,7 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 вересня
2020р.), у т.ч. корів – 76,6 тис. (на 4,1% менше);
свиней – 315,2 тис. голів (на 2,3% менше), овець
та кіз – 31,5 тис. (на 0,3% менше); птиці всіх видів
– 4513,2 тис. голів (на 15,6% менше).

КОРОТКИЙ

ОГЛЯД

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції за січень–
серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом
2020р. склав 107%.

У добувній промисловості та розробленні
кар’єрів порівняно із січнем–серпнем 2020р.
індекс промислової продукції становив 100,6%,
переробній – 103,4%, постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 124,8%.

Підприємствами області у січні–серпні
2021р. реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 57,7 млрд.грн.

БУДІВНИЦТВО

У січні–серпні 2021р. обсяг виробленої
будівельної продукції підприємствами області
склав 2386 млн.грн. Індекс будівельної
продукції порівняно з січнем–серпнем 2020р.
становив 119,3%.

ТРАНСПОРТ

попереднього року, вантажообіг підприємств
автомобільного транспорту склав 730,5 млн.ткм або
на 4,6% більше.

Послугами автомобільного (включаючи
автоперевезення транспортом фізичних осіб-
підприємців), залізничного та тролейбусного
транспорту скористались 35,4 млн. пасажирів, що
на 23,6% більше, ніж у січні–серпні 2020 року.

Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–
липні 2021р. становили 655 млн.дол. США, імпорту
– 524,5 млн.дол. США. Порівняно з відповідним
періодом минулого року обсяги експорту і імпорту
збільшилися у 1,6 раза. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 130,5
млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,25.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

За даними Державної служби статистики
України, індекс споживчих цін у
серпні 2021р. порівняно з попереднім місяцем в
області становив 99,7%, з початку року – 106,1%, в
Україні (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях) –
99,8% та 106,2% відповідно.

(включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців) перевезено 11,4 млн.т
вантажів, що на 5,3% більше, ніж у січні–серпні

Індекс сільськогосподарської
продукції у січні–серпні 2021р. порівняно з


