
Інформація 

про підсумки соціально-економічного розвитку міста 

Черкаси 
№ п/п Основні показники Фактично за 

січень – жовтень  

2019 

 

Темп 

зростання/ 

зниження до 

січня-жовтня 

2018  року 

1 Вантажооборот, млн. ткм. 
 

438,8 133,0 

2 Пасажирооборот, млн. пас. км  
 

322,3 85,2 

3 Обсяг реалізованих послуг, млн. грн. 

(станом на 01.10.2019р. 
4241,3 105,5 

4 Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. 

грн. 

 

832,7 115,5 

5 Кількість зареєстрованих безробітних,  

осіб  
1749 78,1 

6 Заборгованість із виплати заробітної 

плати,  млн. грн. 

(станом на 01.10.2019р.) 

20,8 37,9 

7 Оплата населенням житлово-комунальних 

послуг, млн. грн.  

(станом на 01.10.2019р.) 

1115,8 108,4% 

нарахованих сум 

8 Заборгованість населення з оплати за 

житлово-комунальні послуги, млн. грн.  

(станом на 01.09.2019 р.) 

327,5 132,7 

9 Прямі  іноземні інвестиції, млн. дол. США  

(станом на 01.10.2019р.) 

103,0 99,0 

10 Кількість наявного населення, тис. осіб  

(станом на 01.10.2019р.) 

275,8 99,6 

11 Обсяг реалізованої промислової продукції, 

млн. грн. 

 

22524,4 100,4 

12 Експорт товарів, млн. дол. США 

(станом на 01.10.2019р.) 

111,0 93,1 

13 Імпорт товарів, млн. дол. США 

(станом на 01.10.2019р.) 

346,5 150,0 

14 Середньомісячна номінальна заробітна 

плата, грн. 

(за 3 квартал 2019 р.) 

9709 118,5 

15 Роздрібна торгівля, млн. грн., 

(станом на 01.07.2019р.) 

3983,9 117,7 

16 Капітальні інвестиції, млн. грн. 

(станом на 01.10.2019р.) 

1770,5 105,8 

17 Фінансовий результат великих та середніх 

підприємств м. Черкаси (станом на 

01.10.2019р.) 

Прибуток 3251,4 

млн. грн. 

- 

  



1.-2.Транспорт 

 
У січні–жовтні 2019р. на підприємствах транспорту міста 

вантажооборот зріс проти січня–жовтня 2018р. на 33,0% і становив 438,8 

млн.ткм.  Обсяг перевезених вантажів становив 1790,3 тис.т, що на 26,6% 

більше обсягів січня–жовтня 2018р. 

У січні–жовтні 2019р. автомобільним транспортом виконано 23,8% від 

загальних автомобільних перевезень області. Перевезення вантажів 

автотранспортними підприємствами збільшилися у 1,5 рази порівняно з 

січнем–жовтнем 2018р. і становили 655,7 тис. т, фізичними особами-

підприємцями – збільшилися на 17,5% і становили 1083,2 тис. т. 

Пасажирооборот у січні–жовтні 2019р. зменшився проти січня–жовтня 

2018р. на 14,8% і становив 322,3 млн. пас. км. Послугами пасажирського 

транспорту скористалися 44,7 млн. пасажирів, що на 15,3% менше обсягів 

січня–жовтня 2018р. 

Пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом 

скористалися 26,3 млн. пасажирів, що на 16,8% менше обсягів січня–жовтня 

2018р. Виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 217,7 млн. пас. км, 

що на 15,6% менше січня–жовтня 2018р. Перевезення пасажирів 

автотранспортними підприємствами порівняно з січнем–жовтнем 2018р. 

скоротились на 18,3% і становили 23,7 млн. осіб. Перевезення пасажирів 

автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 2,6 млн. осіб, що 

відповідає обсягу січня–жовтня 2018р. 

Електротранспортом перевезено 18,4 млн. пасажирів, що на 13,0% 

менше обсягів січня–жовтня 2018р. Пасажирооборот теж зменшився на 

13,0% і становив 104,6 млн. пас. км. 

 

3. Реалізовані послуги 
За 9 міс. 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам 

підприємствами сфери послуг міста становив 4241,3 млн. грн, що у 

порівнянні з відповідним періодом 2018р. більше на 5,5%. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому 

вагу займають послуги складського господарства та допоміжної діяльності у 

сфері транспорту – 24,1%, у сфері інформації та телекомунікацій – 16,7%, 

операції з нерухомим майном – 14,9%, у сфері професійної, наукової та 

технічної діяльності – 6,9%, у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 6,2%, у сфері освіти – 4,7%, у галузі охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги – 2,6%. Найменшу питому вагу займають 

послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,5% від загального 

обсягу послуг. 

Населенню реалізовано послуг на 820 млн. грн, що становить 19,3% від 

загального обсягу наданих послуг підприємствами обласного центру. 

У структурі послуг реалізованих населенню найбільшу частку 

складають послуги у сфері освіти – 22,9%, у сфері інформації та 

телекомунікацій – 19,8%, у сфері тимчасового розміщування та організації 



харчування – 19,3%, у сфері транспорту – 18,6%, у галузі охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги – 9,1%, у сфері професійної, наукової та 

технічної діяльності – 2,4%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 

– 2,0%, у сфері адміністративного обслуговування – 1,8% від загального 

обсягу послуг. 

Обсяг послуг, реалізованих населенню, в розрахунку на одного жителя 

міста становив 2962,5 грн, що у 2,6 рази перевищує середньообласний 

показник. 

 

4. Будівельна діяльність 
 

У січні–жовтні 2019р. підприємствами міста вироблено будівельної 

продукції на 832,7 млн. грн, що на 15,5% більше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року, та становить 56,9%  загальнообласного обсягу робіт. 

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення у січні–жовтні 2019р. становила 

89,8% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного 

ремонтів (4,3% та 5,9% відповідно). 

У січні–вересні 2019р. по місту прийнято в експлуатацію 44824 м2 

загальної площі житла, що на 12,4% більше порівняно з січнем–вереснем 

2018р. 

У будинках із двома та більше квартирами збудовано 73,9% житла 

(33103 м2), в одноквартирних будинках – 26,1% (11721 м2).  

У січні–вересні 2019р. прийнято в експлуатацію 644 квартири. Загальна 

площа однієї квартири в середньому по місту становила 69,6 м2. 

Кількість прийнятих в експлуатацію квартир за видами будівель 

наводиться у таблиці: 
 

Кількість 

квартир 

Загальна площа, 

м2 

Середній розмір 

квартири, м2 

загальної площі 

Усього 644 44824 69,6 

одноквартирні 78 11721 150,3 

з двома і більше квартирами 566 33103 58,5 

 

5. Зайнятість населення 
Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій  

у ІІІ кварталі 2019р. становила 76,1 тис. осіб, що складає 36,5% зайнятих в 

економіці області. 

Упродовж ІІI кварталу 2019р. на підприємства міста було прийнято 6,2 

тис. осіб, звільнено 7,4 тис. осіб (відповідно 8,2% та 9,7% середньооблікової 

кількості штатних працівників). 

У відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення 

виконання робіт) у ІІІ кварталі 2019 року перебувало 299 осіб (0,4% 

середньооблікової кількості штатних працівників), а переведених з 

економічних причин на неповний робочий день (тиждень) – 1396 осіб і 1,8% 



відповідно. 

 

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець жовтня 2019р. становила 1749 осіб. 

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними 

групами наведена в таблиці. 

 
 Кількість зареєстрованих безробітних,  

на кінець жовтня 2019р. 

усього, 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

безробітних 

кінця  

вересня 

 2019р. 

кінця  

жовтня 

2018р. 

Безробітні – усього 1749 100,0 99,3 78,1 

 з них      

жінки 1056 60,4 98,0 77,7 

молодь у віці до 35 років 598 34,2 99,3 74,5 

особи, які мають додаткові 

гарантії у сприянні 

працевлаштуванню 777 44,4 95,3 70,3 

 

 

Кількість вакансій, заявлених підприємствами, установами та 

організаціями у службі зайнятості, на кінець місяця становила 534 одиниці.   

Інформація щодо попиту на робочу силу та її пропозиції за 

професійними групами по Черкаському міському центру зайнятості 

наведена в таблиці. 
 

(на кінець жовтня, осіб) 
 Кількість  

зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій 
Навантаження на 

одну вакансію 

2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
Усього 1749 2239 534 688 3 3 
Законодавці, вищі 
державні службовці, 
керівники, менеджери 
(управителі) 570 617 36 43 16 14 
Професіонали 291 379 48 45 6 8 
Фахівці 284 340 71 75 4 5 
Технічні службовці 134 173 16 17 8 10 
Працівники сфери торгівлі 
та послуг 187 303 82 139 2 2 
Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
госпо-дарств, 
риборозведення та 
рибальства 5 7 1 2 5 4 
Кваліфіковані робітники з 
інструментом 98 145 130 185 1 1 
Робітники з 
обслуговування, 
експлуатації та контролю-
вання за роботою технолог- 106 163 74 111 1 1 



 
За професійними групами найбільший попит на робочу силу 

спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,3% від 
загальної кількості заявлених вакансій), найменший на кваліфікованих 
робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
(0,2%). 

Навантаження зареєстрованих безробітних склало 3 особи на 1 
вакансію. 

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2019р. були 
працевлаштовані 188 осіб. Серед працевлаштованих 56,9% становили жінки, 
41,5% – молодь у віці до 35 років. 

Слід зазначити, що порівняно з січнем–вереснем 2018р. середня 
тривалість зареєстрованого безробіття не змінилася і на кінець січня–вересня 
2019р. становила 4 місяці. Лише 0,4% безробітних шукали роботу за 
допомогою державної служби зайнятості понад рік, для 40,0% безробітних 
пошук тривав до трьох місяців, для 38,3% – від 3 до 6 місяців, 21,3% – від 6 
до 12 місяців. 

Допомогу по безробіттю отримували 77,8% громадян, які мали статус 

безробітного. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4346 грн, 

що на 4,1% більше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної 

плати (4173 грн). 

 

6. Заборгованість з виплати заробітної плати 

 
Упродовж вересня 2019р. загальна сума заборгованості із виплати 

заробітної плати збільшилась на 0,3% і на 1 жовтня 2019р. становила 20,8 

млн. грн (40,3% загальної суми боргу по області). 

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних 

підприємств збільшилась за вересень на 0,2% і на 1 жовтня 2019р. становила 

13,7 млн. грн. Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату 

на 1 жовтня 2019р., становила 524 особи, кожному із зазначених працівників 

не виплачено в середньому 26,2 тис. грн. 

На підприємствах-банкрутах сума боргу збільшилась на 0,7% 

порівняно з попереднім місяцем і склала 6,4 млн. грн, на економічно 

неактивних – 624,4 тис. грн. 

 

7. Оплата житлово-комунальних послуг населенням 
 

У січні-вересні 2019р. населенням міста сплачено за спожиті 

житлово-комунальні послуги 1115827,5 млн. грн. (108,4% нарахованих за 

даний період сум). 

 

гічного устатковання, 
складання устатковання та 
машин 
Найпростіші професії та 
особи без професії 74 112 76 71 1 2 



Оплата населенням житлово-комунальних послуг у січні – вересні 2019 

року 

 
 Нараховано 

населенню до оплати, 
тис.грн 

Оплачено населенням 
, 

тис.грн 

Рівень оплати 
населенням,% 

за 
січень–

вересень 
2019р. 

у т.ч. 
за 

вересень 

за 
січень–

вересень 
2019р. 

у т.ч. 
за 

вересень 

за 
січень–

вересень 
2019р. 

у т.ч. 
за 

вересень 

Житлово-комуналь-ні 
платежі – всього 1029169,3       67523,8         1115827,5            72884,6         108,4             107,9           

З утримання будинків 
і споруд та 
прибудинкових 
територій 148422,1        24839,6         146485,1             22696,0          98,7            91,4            

Централізоване 
постачання  
холодної води та 
водовідведення 123939,8        14453,2         119622,0             14697,4          96,5            101,7           

Централізоване 
опалення та 
постачання 
гарячої води 566126,9        15399,4         633963,3            21976,4         112,0             142,7           

Постачання 
природного газу 150603,1        7232,4          179633,4            8686,9          119,3             120,1           

Вивезення побутових 
відходів 40077,4         5599,2          36123,7             4827,9          90,1            86,2            

 

 

8. Заборгованість населення з оплати за житлово-

комунальні послуги 
Заборгованість населення міста на кінець вересня 2019р. за централізоване 

опалення та постачання гарячої води становила 190,7 млн. грн, за утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій – 64,6 млн. грн, за постачання 

природного газу – 28,8 млн. грн, за централізоване постачання холодної води та 

водовідведення – 30,3 млн. грн, за вивезення побутових відходів – 13,1 млн. грн. 

У вересні 2019р. мали борг 3 місяці і більше: за постачання природного газу – 

19,8% власників особових рахунків, за централізоване опалення та постачання 

гарячої води – 19,1% за утримання будинків та прибудинкових територій – 

12,0%, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 7,0%, за 

вивезення побутових відходів – 3,0%. 

 

9. Прямі іноземні інвестиції 
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку міста станом на 1 жовтня 2019р. 

становив 103,0 млн. дол. США (28,7% від загального обсягу по області) та у 

розрахунку на одну особу населення міста – 373,6 дол. США.  

За 9 місяців 2019р. прямий акціонерний капітал нерезидентів 

збільшився на 76,9 тис. дол. США, вилучено 629,0 тис. дол. прямих 



інвестицій. За рахунок впливу курсової різниці збільшено вартість 

акціонерного капіталу на 4815,0 тис. дол. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,0% загального обсягу 

прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Беліз, 

Словенія, та Нідерланди.  

Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на 

підприємствах промисловості – 68,3 млн. дол. (66,4% від загального обсягу 

прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 65,1%, а також на 

підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном 

– 25,4 млн. дол. (24,7%).  

Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими 

кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими 

інвесторами на 1 жовтня 2019р. становила 4,5 млн. дол., і загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових 

інструментів) – 107,5 млн. дол. 

 

10. Демографічна ситуація 
Чисельність наявного населення на території міста Черкаси станом  

на 1 жовтня 2019р.  становила 275,9 тис. осіб. 

Впродовж січня–вересня 2019р. чисельність населення міськради 

зменшилась на 1365 осіб внаслідок природного (на 1155 осіб) та міграційного 

(на 210 осіб) скорочення. 

Природне скорочення населення характеризується подальшим 

перевищенням кількості померлих над кількістю народжених: на 100 

померлих – 56 народжених. 
 

Основні демографічні показники 
(осіб) 

 
  

Січень–вересень 
2019р. 2018р. 

Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 

1жовтня 275893 276919 

Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 

1 жовтня 273426 274452 

Загальний приріст, скорочення (–) населення –1365 –1911 

Природний приріст, скорочення (–) населення –1155 –1004 

Кількість живонароджених 1457 1550 

Кількість померлих 2612 2554 

з них дітей у віці до 1 року 9 13 

Міграційний приріст, скорочення (–) населення  –210 –907 

Кількість прибулих 3051 2370 

Кількість вибулих  3261 3277 

 

11. Обсяг реалізованої промислової продукції. 
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси 

за січень – жовтень  2019 року становить 22524,4 млн. грн.,- що на рівні 

обсягів січня - жовтня 2018 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на 



одну особу населення за січень-серпень 2019 р. становить – 81010,4  грн. 

Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 

37,0%. 

У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої 

продукції підприємствами переробної промисловості становила 70,9%, з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 27,2%, 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,9%. З поміж видів 

діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво 

хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, та  

машинобудування, на які припадає, відповідно 21,7%, 11,4% та 10,2% обсягу 

реалізації по місту. 

Приріст обсягів реалізованої промислової продукції до відповідного 

періоду минулого року зафіксований у таких  галузях промисловості: 

- текстильне виробництво – 107,2%; 

- виробництво хімічних речовин - 115,7%; 

- металургійне виробництво -  138,4%; 

- машинобудування – 126,8%; 

- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 128,7%; 

 

Порівняльна характеристика роботи промисловості міста Черкаси  у січні-

жовтні 2019 та січні-жовтні 2018 років 
 Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

без ПДВ та акцизу 

у січні жовтні 2019 

року 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції без 

ПДВ та акцизу 

у січні - жовтні 2018 року 

Січень - 

жовтень 

2019 р. до  

січня - 

жовтня   

2018р., % 

 

Січень - 

жовтень 

2019 р. до  

січня - 

жовтня   

2018р., тис. 

грн. 
тис. грн. у % до всієї 

реалізовано

ї продукції 

тис. грн. у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

м. Черкаси 22524459,0 100,0 22429616,4 100,0 100,42 +94842,6 

Добувна та переробна 

промисловість 
15978980,2 70,9 15068243,9 67,2 106,04 +910736,3 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
– – – – - - 

Переробна 

промисловість 

з неї 

15978980,2 70,9 15068243,9 67,2 106,04 +910736,3 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

2560751,4 11,4 2733507,2 12,2 93,68 -172755,8 

Текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів 

490761,1 2,2 457633,1 2,0 107,24 +33128 

Виготовлення виробів 

з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна 

діяльність 

1021107,0 4,5 1150667,9 5,1 88,74 -129560,9 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

4901898,8 21,7 4235802,1 18,9 115,73 +666096,7 

Виробництво гумових 

і пластмасових 

1622672,4 7,2 1759677,7 7,8 92,21 -137005,3 



 Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

без ПДВ та акцизу 

у січні жовтні 2019 

року 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції без 

ПДВ та акцизу 

у січні - жовтні 2018 року 

Січень - 

жовтень 

2019 р. до  

січня - 

жовтня   

2018р., % 

 

Січень - 

жовтень 

2019 р. до  

січня - 

жовтня   

2018р., тис. 

грн. 
тис. грн. у % до всієї 

реалізовано

ї продукції 

тис. грн. у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

виробів; іншої 

неметалевої 

мінеральної продукції 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, 

крім машин і 

устаткування 

556785,2 2,5 402470,0 1,8 138,34 +154315,2 

Машинобудування 

крім ремонту і 

монтажу машин і 

устаткування 

2299633,1 10,2 1812450,3 8,1 126,88 +487182,8 

Постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря 

6121607,5 27,2 7032219,7 31,3 87,05 -910612,2 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

423871,3 1,9 329152,8 1,5 128,78 +94718,5 

 

Серед випуску основних видів продукції у виробництві харчових 

продуктів, напоїв у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. 

спостерігалось зростання виробництва окремих видів продукції, а саме, риби 

сушеної і в’яленої; продуктів готових й консервів з сардин, сардінели, кільки 

і шпротів та з іншої риби; молока рідкого обробленого (пастеризованого, 

стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого); борошна з 

культур зернових інших; зерен зернових культур плющених, перероблених в 

пластівці; тортів; пряників та виробів подібних. При цьому зафіксовано спад 

виробництва: риби копченої; масла вершкового жирністю не більше 85%; 

сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого, уключаючи 

сир із молочної сироватки та кисломолочний сир); борошна пшеничного чи 

пшенично-житнього; круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису; 

продуктів готових харчових із зернових культур, одержаних шляхом здуття 

або смаження зерен; хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 

виробів здобних; напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду. 

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів збільшилось виробництво 

жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, 

жіночих та дівчачих. Разом з тим зменшився випуск білизни постільної 

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

майок й подібних виробів трикотажних машинного або ручного в'язання; 

жіночих та дівчачих: пальт та плащів тощо, костюмів та комплектів (крім 



трикотажних); суконь (крім трикотажних); жакетів та блейзерів (крім 

трикотажних); блузок, сорочок та батників (крім трикотажних); жіночого та 

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

натуральної. 

 На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності зросло виробництво шпону лущеного з 

деревини листяних порід; фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів 

шаруватих подібних з деревини; виробів столярних та конструкцій 

будівельних з деревини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

Поряд з цим спостерігалося зменшення виробництва деревини із сосни, 

уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 

більше 6 мм; плит деревостружкових з деревини; дверей та їх коробок та 

порогів з деревини; вікон, дверей балконних та їх рам з деревини; газет, 

журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на 

тиждень, віддрукованих. 

На підприємствах з виробництва хімічних речовин та хімічної 

продукції у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. 

збільшилось виробництво 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); аміаку безводного; фарб та лаків 

на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів у неводному 

середовищі, розчинів; фарб та лаків інших, сикативів готових; 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). 

Зменшилось виробництво нітрату амонію (крім у таблетках, подібних 

формах або упаковках вагою 10 кг і менше).  

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів більше вироблено препаратів лікарських, що містять iншi 

антибіотики, розфасованих для роздрібного продажу та 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 блоків та цегли з цементу, бетону 

та каменю штучного для будівництва. Зменшилось виробництво елементів 

конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю 

штучного; сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для 

використання); розчинів бетонних, готових для використання; виробів 

багатошарових ізолюючих зі скла; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і 

порогів з пластмас.  

На підприємствах машинобудування більше вироблено 

трансформаторів потужністю більше 1 кВ·А, але не більше 16 кВ·А; 

обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у 



сільському господарстві; обладнання промислового для перероблення м’яса 

або птиці; контейнерів, спеціально розроблених та оснащених для 

транспортування вантажів одним чи декількома видами транспорту. 

Зменшився випуск інкубаторів та брудерів для птахівництва; обладнання для 

зважування іншого; обладнання для екстрагування чи виробництва 

тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.  

Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря за січень–жовтень 2019р. вироблено 

664,2 млн.кВт·год електроенергії, що на 6,7% менше ніж за січень–жовтень 

2018р. Відпуск пари та води гарячої збільшився на 10,0%. 

 

12. Експорт товарів 
У січні– вересні 2019р. обсяг експорту товарів, здійсненого учасниками 

зовнішньоекономічної діяльності, склав 111016,7 тис. дол. США, що 

становило 19,1% експорту області. 

Обсяг експорту у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. зменшився на 

6,9%. 

 Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювались з партнерами 

із 109 країн світу.  

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі (12,4% 

загального обсягу експорту), Німеччини (10,5%), Польщі (7,5%), Італії 

(6,8%), Російської Федерації (4,9%).  До країн Європейського Союзу обсяг 

експорту товарів становив 49603,3 тис. дол., або 44,7% від загального обсягу 

експорту, та зменшився порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 0,6%. 

 У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на 

зернові культури (14,3%), насіння і плоди олійних рослин (8,9%), деревину і 

вироби з деревини (8,3%), готові продукти із зерна (7,4%). 

 

13. Імпорт товарів 
 У січні– вересні 2019р. обсяг імпорту товарів здійсненого учасниками 

зовнішньоекономічної діяльності становив 346501,7 тис. дол., або 66,1% 

імпорту області. 

 Обсяг імпорту у порівнянні з січнем – вереснем 2018р. збільшився  в 

1,5 рази. 

 Найбільш значні обсяги імпорту з: Угорщини (23,6% загального обсягу 

імпорту), Словаччини (22,0%), Польщі (10,7%), Німеччини (8,6%), Китаю 

(7,9%), Російської Федерації (7,2%). 

 Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 252218,5 

тис.дол., або 72,8% від загального обсягу та збільшився проти січня–вересня 

2018р. у 1,9 рази. 

 Основу імпортних надходжень склали: палива мінеральні (56,3%), 

механічні машини (5,1%), органічні хімічні сполуки (4,5%), пластмаси, 

полімерні матеріали (4,1%). 

 



14. Середньомісячна заробітна плата 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій  у ІІI кварталі 2019р. порівняно з ІІІ 

кварталом 2018р. збільшилась на 18,5% і становила 9709 грн, що у 2,3 рази 

вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) та склала 106,0% 

середньообласного рівня. 

 

15. Роздрібна торгівля 
 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі, по місту за січень–червень 2019р. становив 

3983,9 млн. грн (57,2% обсягу по області), що в порівнянних цінах більше 

обсягу січня–червня 2018р. на 17,7%. В розрахунку на одну особу населення 

міста загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень–червень 2019р. 

становив 14366,8 грн. 

 

16. Капітальні Інвестиції 
У січні–вересні 2019р. підприємствами міста освоєно 1770,5 млн. грн 

капітальних інвестицій, що становить 25,2% загальнообласного обсягу, та 

на 5,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.. На кожного 

мешканця міста припало 6424,6 грн капітальних інвестицій (без коштів 

державного бюджету 5608,5 грн). 

Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким 

чином: 
 

 Освоєно (використано) капітальних інвестицій 
тис. грн у % до загального обсягу 

Усього 1770482 100,0 

інвестиції в матеріальні активи 1752493 99,0 
у тому числі    
житлові будівлі 356991 20,2 
нежитлові будівлі 243343 13,7 
інженерні споруди 372873 21,1 
машини, обладнання та інвентар 577551 32,6 
транспортні засоби 112680 6,4 
довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 5113 0,3 
інші матеріальні активи 81441 4,6 

інвестиції в нематеріальні активи 17989 1,0 
з них   
програмне забезпечення та бази 
даних 17647 1,0 
права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, 
патенти, ліцензії, концесії тощо 226 0,0 



 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
 

 Освоєно (використано) капітальних  інвестицій 
тис. грн у % до загального обсягу 

Усього  1770482 100,0 

у тому числі за рахунок   
коштів державного бюджету 224897 12,7 
коштів місцевих бюджетів 305728 17,3 

власних коштів підприємств та 
організацій 907871 51,3 
кредитів банків та інших позик 87957 5,0 
коштів населення на будівництво 
житла 133785 7,6 
інших джерел фінансування 110244 6,2 

 

 

За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно 

в: 

- машини, обладнання та інвентар – 32,6%, 

- інженерні споруди – 21,1%, 

- житлові будівлі – 20,2%,  

- нежитлові будівлі – 13,7%, 

- транспорт – 6,4%. 

Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що 

основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти 

підприємств та організацій – 51,3% загального обсягу. Частка капітальних 

інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 17,3%, 

коштів державного бюджету – 12,7%, кошти населення на  будівництво 

житла складають 7,6%, кредити банків та інші позики, становлять 5,0% у 

загальному обсязі капітальних інвестицій. 

 

17. Фінансовий результат господарської діяльності 

великих та середніх підприємств м. Черкаси 
 Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

підприємств міста за січень–вересень 2019р. становив 3251,4 млн. грн 

прибутків.  

У результаті діяльності 78,3% великих та середніх підприємств міста 

отримали прибутки в сумі 3531,8 млн. грн; решта 21,7% – зазнали збитків на 

суму 280,4 млн. грн.  

Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств 

становив 3263,8 млн. грн прибутків. Серед промислових підприємств 

найбільші прибутки отримали підприємства переробної промисловості – 

3075,0 млн. грн. Частка збиткових промислових підприємств становила 

22,6%, ними допущено 228,1 млн. грн. збитків. 

 

 


