
Інформація 

про підсумки соціально-економічного розвитку міста 

Черкаси 
№ п/п Основні показники Фактично за 

січень - серпень 

2021 

 

Темп зростання/ 

зниження до січня 

– серпня  2020  

року 

1 Вантажооборот, млн. ткм. 
 

504,1 150,4 

2 Пасажирообіг, млн. пас. км  
 

148,0 113,1 

3 Обсяг реалізованих послуг, млн. грн. 

(станом на 01.07.2021р). 
2309,1 65,2 

4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. 

грн. 

674,1 92,4 

5 Введення в експлуатацію житла, м2 

(станом на 01.07.2021р.) 

28855  у 3 рази 

збільшення 

6 Кількість зареєстрованих безробітних,  

осіб  
2218 57,2 

7 Заборгованість із виплати заробітної 

плати,  млн. грн. 

(станом на 01.08.2021р.) 

26,3 136,9 

8 Кількість наявного населення, тис. осіб  

(станом на 01.08.2021р.) 

271,0 98,9 

9 Обсяг реалізованої промислової продукції, 

млн. грн. 

21640,1 130,4 

10 Експорт товарів, млн. дол. США 

(станом на 01.08.2021р.) 

128,14 144,2 

11 Імпорт товарів, млн. дол. США 

(станом на 01.08.2021р.) 

386,074 135,2 

12 Середньомісячна заробітна плата, грн. 

(згідно даних порталу Work.ua на 

05.10.2021р.) 

12079 111,6 

13 Роздрібна торгівля, млн. грн., 

(станом на 01.07.2021р.) 

5428,0 128,8 

14 Фінансовий результат великих та середніх 

підприємств м. Черкаси (станом на 

01.07.2021р.) 

Прибуток  

1219,1 млн. грн. 

- 

 

  



1.-2.Транспорт 
У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного 

транспорту міста збільшився проти січня–серпня 2020р. у 1,5 раза і становив 

504,1 млн.ткм. У січні–серпні 2021р. автомобільним транспортом здійснено 

перевезень 1382,8 тис.т вантажів, що на 33,3% більше обсягів січня–серпня 

2020р. та становить 32,0% від загальних автомобільних перевезень області. 

Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами збільшились 

на 31,1% порівняно з січнем–серпнем 2020р. і становили 660,0 тис.т. 

 

Перевезення вантажів та пасажирів наземним транспортом 
 Перевезено вантажів Перевезено пасажирів 

тис.т 

у % до  

січня–серпня 

2020р. 

тис. 

пасажирів 

у % до  

січня–серпня 
2020р. 

Автомобільний транспорт 1382,8 133,3 11182,6 109,7 

Електротранспорт х х 7246,4 117,0 

 

Пасажирообіг у січні–серпні 2021р. збільшився проти обсягів січня–

серпня 2020р. на 13,1% і становив 148,0 млн.пас.км. Послугами пасажирського 

транспорту скористалися 18,4 млн. пасажирів, що на 12,5% більше обсягів 

січня–серпня 2020р. 

Пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом 

скористалися 11,2 млн. пасажирів, що на 9,7% більше обсягів січня–серпня 

2020р. Виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 106,7 млн.пас.км, 

що на 11,7% більше обсягів січня–серпня 2020р. Перевезення пасажирів 

автотранспортними підприємствами порівняно з січнем–серпнем 2020р. 

збільшились на 12,8% і становили 10,4 млн. осіб.  

Електротранспортом перевезено 7,3 млн. пасажирів, що на 17,0% більше 

обсягів січня–серпня 2020р. Пасажирообіг теж збільшився на 17,0% і становив 

41,3 млн.пас.км. 

 

3. Реалізовані послуги 
У I півріччі 2021р. обсяг послуг, реалізованих споживачам 

підприємствами сфери послуг, становив 2309,1 млн. грн, що становило 56,6% 

від загального обсягу послуг реалізованих споживачам області. Порівняно із І 

півріччям 2020р. обсяг послуг наданих споживачам зменшився на 34,8% . 

Населенню реалізовано послуг на суму 503,9 млн. грн, що становить 

21,8% від загального обсягу наданих послуг підприємствами обласного центру 

і у порівнянні з І півріччям 2020р обсяг реалізованих послуг населенню 

збільшився на 7,2%. 

4. Будівельна діяльність 
У січні–серпні 2021р. підприємствами міста вироблено будівельної 

продукції на 674,1 млн.грн, що на 7,6% більше, ніж у січні-серпні 2020 року, та 

становить 36,6% загальнообласного обсягу робіт. 

 



За характером будівництва частка робіт з нового будівництва у січні–

серпні 2021р. становила 45,3% від загального обсягу робіт, ремонту 

(капітального та поточного) – 41,3%, реконструкції та технічного 

переоснащення – 13,4%. 

 

5. Введення в експлуатацію житла 
У січні–червні 2021р. по місту прийнято в експлуатацію 28855 м2 

загальної площі житла (або 42,2% загального обсягу житла). 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2021р. 

порівняно з січнем–червнем 2020р. збільшилась у 3 рази. 

У одноквартирних будинках збудовано 16,3% житла (4691 м2), у 

будинках із двома та більше квартирами 83,7% (24164 м2).  

У січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію 562 квартири. Загальна 

площа однієї квартири в середньому по місту становила 288,6 м2. 

 

6. Зайнятість населення 
Згідно звіту по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування кількість працюючих по м. Черкаси станом на 

01.04.2021р. - 86341 особа. Фонд оплати праці по місту Черкаси за 1 квартал 

2021 року становив 2343990,4 тис. грн. 

 

Станом на 1 жовтня 2021 року на обліку у ЧМЦЗ перебували 2218 

безробітних, які за професійно-кваліфікаційним рівнем займали посади: 

службовців – 66,5%, робітників – 27,9% та за найпростішими професіями – 

5,6%.  

У базі даних центру зайнятості налічувалось 4408 вакансій, із яких 

укомплектовано кадрами 1953 вакансії. Рівень укомплектування вакансій 

складає 44,3%, рівень охоплення роботодавців, чиї вакансії були 

укомплектовані становить 64,9%. Середній розмір зарплати у розрахунку на 

одну вакансію становить 7940,50 грн. Упродовж січня-вересня  на одну 

вакансію претендували 2 безробітних громадян. На кінець вересня 

актуальними були 471 вакансія, які за професійно-кваліфікаційним рівнем 

запропоновані для: робітників – 270 робочих місць (57,3%), службовців – 147 

вакансій (31,2%), 54 вакансії за найпростішими професіями (11,5%).  

Для зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та 

збільшення можливостей працевлаштування безробітних, громадянам 

пропонується пройти професійне навчання, підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації. За період січня-вересня 2021 року проходили 

навчання 231 безробітний, із них шляхом стажування 202 безробітних.  

При сприянні ЦЗ забезпечено тимчасову зайнятість 193 особам, зокрема, 

142 особи взяли участь у громадських роботах та 51 особа – у інших роботах 

тимчасового характеру.   

 

 

 



7. Заборгованість з виплати заробітної плати 
Впродовж липня 2021р. загальна сума заборгованості із виплати 

заробітної плати зменшилась на 0,4% або на 95,2 тис. грн і на 1 серпня 2021р. 

становила 26,3 млн. грн (62,7% загальної суми боргу по області). 

За видами економічної діяльності найбільші суми заборгованості 

зафіксовані у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері 

транспорту – 18,7 млн. грн (71,2% від загальної суми боргу по місту), 

сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та рибному 

господарстві – 4,6 млн. грн (18,3%). 

Упродовж липня 2021р. найбільше зменшилась заборгованість з оплати 

праці у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному 

страхуванні (на 423,6 тис. грн) та у складському господарстві та допоміжній 

діяльності у сфері транспорту (на 411,6 тис. грн). Проте утворилась 

заборгованість у охороні здоров’я (285,0 тис. грн) та зріс борг у галузі 

сільського господарства, мисливства, лісового господарства та рибного 

господарства (на 235,4 тис. грн) і у діяльності у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування (на 175,6 тис. грн). 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної 

діяльності по місту на 1 серпня 2021 року 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

тис.грн 
у % до 
1 липня 
2021р. 

у до % 
загального 

обсягу 
боргу  

Усього 26322,0 99,6 100,0 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство та рибне 

господарство 4833,7 105,1 18,3 

Будівництво 120,9 104,2 0,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 122,0 100,0 0,5 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 18733,7 97,9 71,2 

Операції з нерухомим майном 120,5 100,0 0,5 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 485,3 156,7 1,8 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 1523,7 78,2 5,8 

Освіта 97,2 167,3 0,4 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 285,0 х 1,1 

    з них охорона здоров'я 285,0 х 1,1 
 

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 серпня 

2021р., становила 882 особи, кожному із зазначених працівників не виплачено в 

середньому 29,8 тис. грн. 



Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019–2020 

роках, на 1 серпня 2021р. становила 7,9 млн. грн. 

 

8. Демографічна ситуація 
Чисельність наявного населення у м. Черкаси на 1 серпня 2021р., за 

оцінкою, становила 271,0 тис. осіб.    
Впродовж січня–липня 2021р. чисельність населення міста зменшилась 

на 1652 особи внаслідок природного (на 1603 особи) та міграційного (на 49 

осіб) скорочення. 

Природне скорочення населення характеризується подальшим 

перевищенням кількості померлих над кількістю народжених: на 100 

померлих – 35 народжених. 

Основні демографічні показники 
(осіб) 

 
Січень–липень 

2021р. 2020р. 

Чисельність наявного населення (за оцінкою)  
на 1 серпня 270999 273453 
Чисельність постійного населення  (за оцінкою) 
на 1 серпня 268524 270978 

Загальний приріст, скорочення (–) населення –1652 –1309 

Природний приріст, скорочення (–) населення –1603 –1083 

Кількість народжених 873 935 

Кількість померлих 2476 2018 

з них дітей у віці до 1 року 8 7 

Міграційний приріст, скорочення (–) населення  –49 –226 

Кількість прибулих 1681 1369 

Кількість вибулих  1730 1595 
 

9. Обсяг реалізованої промислової продукції. 
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за 

січень – серпень 2021 року становить 21640,1 млн. грн.,- що на 30,4% більше, 

ніж за січень - серпень 2020 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на 

одну особу населення за січень-серпень 2021 р. становить 78806,3  грн. Частка 

міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 37,4 %. 

У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої 

продукції підприємствами переробної промисловості становила 66,9%, з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 31,0%, 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,1%. З поміж видів 

діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є: виробництво 

хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів, виробництво харчових продуктів, та  

виробництво неметалевої мінеральної продукції, на які припадає, відповідно 

16,2%, 13,0%, 13,9%, та 6,9% обсягу реалізації по місту. 

 

 

 



Порівняльна характеристика роботи промисловості міста Черкаси  у січні 

- серпні 2021 та січні – серпні 2020 року 
 Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

без ПДВ та акцизу 

у січні -  серпні  2021 року 

 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції без 

ПДВ та акцизу 

у січні-  серпні  2020 року 

Січень- 

серпень 

2021 р. до  

січня – 

серпня 2020 

р., % 

 

Січень- 

серпень 2021 

р. до  січня – 

серпня 2020 

р., тис. грн. 

 

 тис. грн. у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

тис. грн. у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

  

м. Черкаси 21640125,1 100,0 16591331,5 100,0 130,43 5048793,6 

Добувна та переробна 

промисловість 
14475885,0 66,9 11368693,5 68,5 127,33 3107191,5 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів 
– – – – - - 

Переробна 

промисловість, 

 з неї 

14475885,0 66,9 11368693,5 68,5 127,33 3107191,5 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

3015759,8 13,9 2129682,9 12,8 141,61 886076,9 

Текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

466500,6 2,2 470948,9 2,8 99,06 -4448,3 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

1253308,9 5,8 908638,3 5,5 137,93 344670,6 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

3509220,8 16,2 3130694,2 18,9 112,09 378526,6 

Виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

2817548,1 13,0 - - - - 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів; 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

1483443,4 6,9 1244971,2 7,5 119,15 238472,2 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

320333,0 1,5 307058,9 1,9 104,32 13274,1 

Машинобудування крім 

ремонту і монтажу 

машин і устаткування 

1286461,1 5,9 795567,2 4,8 161,70 490893,9 

Виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт 

і монтаж машин і 

устаткування 

323309,3 1,5 - - - - 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря 

6711520,7 31,0 4880426,3 29,4 137,52 1831094,4 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

452719,4 2,1 342211,7 2,1 132,29 110507,7 

 

Серед випуску основних видів продукції у виробництві харчових 



продуктів, напоїв у січні–серпні 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. 

спостерігалося зростання виробництва окремих видів продукції, а саме, виробів 

ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин; сиру 

свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого, уключаючи сир із 

молочної сироватки та кисломолочний сир); овочів та грибів, сумішей овочів 

заморожених (крім картоплі); борошна пшеничного чи пшенично-житнього; 

зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, 

обрушених, різаних або подрібнених; хліба та виробів хлібобулочних 

нетривалого зберігання; тортів, пряників та виробів подібних. При цьому 

зафіксовано спад виробництва риби сушеної і в’яленої; риби копченої 

(уключаючи філе); продуктів готових й консервів з сардин, сардінели, кільки і 

шпротів та з іншої риби в оцті, олії, маринаді, томаті; масла вершкового 

жирністю не більше 85%; борошна з культур зернових інших; круп; продуктів 

готових харчових із зернових культур, одержаних шляхом здуття або смаження 

зерен; виробів здобних; печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім 

частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао).  

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів збільшилось виробництво білизни 

постільної бавовняної (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання); 

жіночих та дівчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних); жіночого та 

чоловічого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 

натуральної. Разом із тим зменшився випуск футболок, майок й подібних виробів 

трикотажних машинного або ручного в'язання; жіночих та дівчачих: блузок, 

сорочок та батників (крім трикотажних), жакетів та блейзерів (крім 

трикотажних), суконь (крім трикотажних), пальт та плащів. 

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу 

та поліграфічної діяльності зросло виробництво деревини із сосни, уздовж 

розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 

мм; гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або 

відходів деревини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. Поряд з 

цим спостерігалося зменшення виробництва фанери клеєної, панелей 

фанерованих та матеріалів шаруватих подібних з деревини; дверей та їх коробок 

та порогів з деревини; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих; газет, 

журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 

віддрукованих. 

На підприємствах з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції 

збільшилось виробництво засобів мийних та для чищення, які містять або не 

містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для 

роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-

активні речовини); фунгіцидів, бактерицидів та протруювачів насіння 

неорганічних, у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 

готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних). Зменшилось 

виробництво аміаку безводного; сечовини, яка містить більше 45% азоту за 

масою, у перерахунку на сухий безводний продукт, (крім у таблетках, подібних 

формах або упаковках вагою 10 кг і менше), нітрату амонію (крім у таблетках, 



подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше).  

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів збільшилось виробництво препаратів лікарських, що містять iншi 

антибіотики, розфасованих для роздрібного продажу. Зменшилось виробництво 

препаратів лiкарських iнших, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, 

розфасованих для роздрібного продажу. 

У виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої 

мінеральної продукції зросло виробництво вікон та їх рам, дверей та їх коробок 

і порогів з пластмас; елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, 

бетону або каменю штучного; блоків та цегли з цементу, бетону та каменю 

штучного для будівництва; розчинів бетонних, готових для використання. 

Зменшилось виробництво сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, 

готових для використання) та сумішей асфальтових для дорожнього покриття. 

На підприємствах машинобудування більше вироблено обладнання для 

екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій; 

кузовів для автомобілів вантажних, фургонів, автобусів, тракторів, самоскидів, 

автомобілів спеціального призначення, автомобілів для перевезення 10 осіб і 

більше. Скоротилось виробництво обладнання й апаратів для фільтрування й 

очищення повітря та газів; трансформаторів потужністю більше 1 кВ·А, але не 

більше 16 кВ·А; обладнання для зважування іншого; засобів автотранспортних 

для перевезення 10 і більше осіб. 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря за січень–серпень 2021р. електроенергії вироблено 

менше, ніж в аналогічному періоді 2020р. 

  

10. Експорт товарів 
У січні–липні 2021р. обсяг експорту товарів, здійсненого учасниками 

зовнішньоекономічної діяльності, склав 128140,9 тис.дол. США, що становило 

31,1% експорту області. 

Обсяг експорту у порівнянні з січнем–липнем 2020р. збільшився на 44,2%. 

Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювались з партнерами із 110 

країн світу. 

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Оману (16,1% 

загального обсягу експорту), Польщі (10,0%), Білорусі (7,6%), Німеччини (6,3%). 

До країн Європейського Союзу обсяг експорту товарів становив 50137,5 

тис. дол., або 39,1% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з 

січнем–липнем 2020р. на 43,8%. 

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на готові 

продукти із зерна (20,9%), деревину і вироби з деревини (12,9%), продукцію 

борошномельно-круп`яної промисловості (7,1%), зернові культури (7,0%). 

 

 

11. Імпорт товарів 
У січні–липні 2021р. обсяг імпорту товарів здійсненого учасниками 

зовнішньоекономічної діяльності становив 386074,8 тис. дол., або 73,9% 



імпорту області. 

Обсяг імпорту у порівнянні з січнем–липнем 2020р. збільшився на 35,2%. 

Найбільш значний імпорт з: Швейцарії (53,4%), Польщі (7,3%), Китаю 

(6,6%). 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 79895,3 тис. дол., 

або 20,7% від загального обсягу та зменшився проти січня–липня 2020р. на 

55,1%. 

Основу імпортних надходжень склали палива мінеральні (58,4%). 

 

12. Середньомісячна заробітна плата 

Згідно даних порталу Work.ua середня заробітна плата (за вакансіями) у 

місті Черкаси станом на 05.10.2021р. становила 12079 грн, що у 2,0 рази вище 

рівня мінімальної заробітної плати, та на 11,6% більше, ніж у відповідному 

періоді попереднього року. 

 

13. Роздрібна торгівля 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі, по місту за січень–червень 2021р. становив 

5428,0 млн.грн, що на 28,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього 

року (58,9% обсягу по області).  

В розрахунку на одну особу населення міста загальний обсяг 

роздрібного товарообороту за січень–червень 2021р. становив 19846,3 грн. 

Обсяг продажу непродовольчих товарів у січні–червні 2021р. становив 

3368,3 млн.грн (62,1% загального продажу). 

В обсязі продажу непродовольчих товарів 17,1% припадало на 

роздрібний товарооборот від продажу фармацевтичних товарів, 10,4% – 

автомобілів та автотоварів, 7,8% – бензину моторного, 6,3% – одягу та взуття, 

6,1% – побутових електротоварів та освітлювального приладдя, 5,7% – 

дизельного пального, 5,0% – косметичних товарів та виробів для туалетних 

кімнат, 4,2% – пропану, бутану та метану для автомобілів. 

Обсяг продажу продовольчих товарів у січні–червні 2021р. становив 

2059,7 млн.грн (37,9% загального продажу).  

У товарообороті продовольчих товарів найбільшу питому вагу складали 

алкогольні напої – 12,7%, молочні продукти – 11,6%, фрукти та овочі, свіжі – 

10,1%, хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби – 8,9%, цукрові 

кондитерські вироби – 8,7%, м’ясо та м’ясні продукти – 8,1%. 

На товари виробництва України припадало 53,7% роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств. У структурі продажу продовольчих 

товарів через торгову мережу підприємств частка продажу товарів, які вироблені 

на території України, у січні–червні 2021р. становила 78,2%, частка вітчизняних 

непродовольчих товарів склала 38,8% від загального їх продажу. 

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) міста у січні–

червні 2021р. становив 11487,3 млн.грн (37,0% обсягу по області). 

 



 

14.Фінансовий результат господарської діяльності 

великих та середніх підприємств м. Черкаси 
 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

підприємств м. Черкаси за січень-червень 2021р. склав 1219,1 млн. грн прибутку 

(у відповідному періоді минулого року - 1381,9 млн. грн збитку). 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 72,7%, отримано 1578,4 млн. грн прибутку, що у 1,9 рази більше проти 

січня–червня 2020р. Основна частина прибутків сформована в промисловості 

(91,3% від загальної суми по місту).  

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку 

одержано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

– 773,9 млн. грн (53,7% від загальної суми прибутків у промисловості).  

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом 

попереднього року зменшилась на 6,6 в.п. і становила 27,3%. Сума допущених 

збитків зменшилась у 6,2 рази порівняно до аналогічного періоду 2020р. і досягла 

359,3 млн. грн.  

Практично увесь обсяг збитків сформовано в промисловості (82% від 

загальної суми збитків). Серед промислових видів діяльності найбільші суми 

збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря. 


