Інформація
про підсумки соціально-економічного розвитку міста
Черкаси
№ п/п

1

Вантажооборот, млн. ткм.

447,7

Темп зростання/
зниження до
січня-листопада
2019 року
91,7

2

Пасажирообіг, млн. пас. км

179,5

50,9

3

Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.
(станом на 01.10.2020р).
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.
грн.

5116,1

120,6

935,4

101,2

3498

188,9

19,7

100

102,5

103,9

274,1

99,3

23815,5

96,2

128,764

104,0

387,731

96,8

10541

108,6

6762,8

107,5

3053,2

118,1

Збиток 2189,4
млн. грн.

-

4

5
6

7
8
9
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12

13
14
15

Основні показники

Кількість зареєстрованих безробітних,
осіб
Заборгованість із виплати заробітної
плати, млн. грн.
(станом на 01.11.2020р.)
Прямі іноземні інвестиції, млн. дол. США
(станом на 01.01.2020р.)
Кількість наявного населення, тис. осіб
(станом на 01.11.2020р.)
Обсяг реалізованої промислової продукції,
млн. грн.
Експорт товарів, млн. дол. США
(станом на 01.11.2020р.)
Імпорт товарів, млн. дол. США
(станом на 01.11.2020р.)
Середньомісячна номінальна заробітна
плата, грн.
(за 3 квартал 2020 р.)
Роздрібна торгівля, млн. грн.,
(станом на 01.07.2020р.)
Капітальні інвестиції, млн. грн.
(станом на 01.01.2020р.)
Фінансовий результат великих та середніх
підприємств м. Черкаси (станом на
01.10.2020р.)

Фактично за
січень-листопад
2020

1.-2.Транспорт
У січні–листопаді 2020р. на підприємствах автомобільного
транспорту міста вантажообіг зменшився проти січня–листопада 2019р. на
8,3% і становив 447,7 млн.ткм. Автомобільним транспортом у січні–
листопаді 2020р. перевезено 1351,1 тис.т вантажів, що на 32,0% менше
обсягів січня–листопада 2019р та становить 25,8% від загальних
автомобільних перевезень області.
Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами скоротились
на 1,4% порівняно з січнем–листопадом 2019р. і становили 701,4 тис.т,
фізичними особами-підприємцями – зменшились на 46,9% і становили 649,7
тис.т.
Пасажирообіг у січні–листопаді 2020р. зменшився проти обсягів січня–
листопада 2019р. на 49,1% і становив 179,5 млн.пас.км. Послугами
пасажирського транспорту скористалися 22,9 млн. пасажирів, що на 53,1%
менше обсягів січня–листопада 2019р.
Пасажирськими
перевезеннями
автомобільним
транспортом
скористалися 14,7 млн. пасажирів, що на 48,9% менше обсягів січня–
листопада 2019р. Виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 132,7
млн.пас.км, що на 44,2% менше обсягів січня–листопада 2019р. Перевезення
пасажирів автотранспортними підприємствами порівняно з січнем–
листопадом 2019р. скоротились на 47,7% і становили 13,6 млн. осіб.
Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців
зменшились на 59,9% і становили 1,1 млн. осіб.
Електротранспортом перевезено 8,2 млн. пасажирів, що на 59,2% менше
обсягів січня–листопада 2019р. Пасажирообіг теж зменшився на 59,2% і
становив 46,8 млн.пас.км.

3. Реалізовані послуги
За 9 місяців 2020р. обсяг послуг, реалізованих споживачам
підприємствами сфери послуг міста, становив 5116,1 млн. грн, що у
порівнянні з відповідним періодом 2019р. більше на 20,6%.
Населенню реалізовано послуг на 469,7 млн. грн, що становить 14,3%
від загального обсягу наданих послуг підприємствами обласного центру і у
порівнянні з відповідним періодом 2019р. менше на 10,5%.

4. Будівельна діяльність
У січні–листопаді 2020р. підприємствами міста вироблено будівельної
продукції на 935,4 млн. грн., що на 1,2% більше, ніж у відповідному періоді
попереднього року, та становить 47,0% загальнообласного обсягу робіт.
За характером будівництва частка робіт з нового будівництва у січні–
листопаді 2020р. становила 58,9% від загального обсягу робіт, ремонту
(капітального та поточного) – 26,2%, реконструкції та технічного
переоснащення – 14,9%.
У січні–червні 2020р. по місту прийнято в експлуатацію 9508 м2

загальної площі житла, з яких 752 м2 (або 7,9% загального обсягу житла)
відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без
дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом
Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2020р.
порівняно з січнем–червнем 2019р. зменшилась 57,6%.
У одноквартирних будинках збудовано 53,9% житла (5125 м2), у
будинках із двома та більше квартирами 46,1% (4383 м2).
У січні–червні 2020р. прийнято в експлуатацію 73 квартири. Загальна
площа однієї квартири в середньому по місту становила 130,2 м2.
Кількість прийнятих в експлуатацію квартир за видами будівель
наведена у таблиці:

73
25

Середній розмір
квартири, м2
загальної площі
9508
130,2
5125
205,0

48

4383

Кількість
квартир
Усього
будинки одноквартирні
будинки з двома і більше
квартирами

Загальна площа,
м2

91,3

Крім того, у січні–червні 2020р. у місті прийнято в експлуатацію дачні
та садові будинки нового будівництва загальною площею 989 м2, з яких 586 м2
(59,3%) – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію
дачних і садових будинків порівняно із січнем–червнем 2019р. зменшилось на
44,7%.

5. Зайнятість населення
Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій у
ІІІ кварталі 2020р. становила 75530 осіб, що складає 36,6% зайнятих в
економіці області.
Впродовж ІІІ кварталу 2020р. на підприємства міста було прийнято 5855
тис. осіб, звільнено 5984 особи (відповідно 7,8% та 7,9% середньооблікової
кількості штатних працівників).
За даними державної служби зайнятості станом на кінець листопада
2020 року на обліку перебуває 3498 безробітних громадян, у тому числі
допомогу по безробіттю отримують 2881 безробітна особа.
Впродовж поточного року послугами центру зайнятості скористалися
8106 безробітних. Працевлаштовані за направленням центру зайнятості 1514
безробітних, у тому числі 347 осіб квотної категорії населення. На нові робочі
місця із компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального
внеску працевлаштовано 39 безробітних. Отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності 12
безробітних.
Упродовж даного періоду за направленням центру зайнятості проходили
навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 382 безробітних.
При сприянні ЦЗ взяли участь у громадських роботах 86 безробітних, на
інших роботах тимчасового характеру працювали 97 осіб. Станом на 27

листопада 2020 року у базі даних центру зайнятості налічувалося 396
актуальних вакансій.

6. Заборгованість з виплати заробітної плати
Впродовж жовтня 2020р. загальна сума заборгованості із виплати
заробітної плати збільшилась на 1,3% і на 1 листопада 2020р. становила 19,7
млн. грн (33,9% загальної суми боргу по області).
В структурі заборгованості заробітної плати 33,4% складають борги
перед працівниками економічно активних підприємств, 30,9% – підприємствбанкрутів та 35,7% – економічно неактивних підприємств.
За видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості
зафіксована у промисловості – 8,9 млн.грн (45,6% від загальної суми боргу по
місту), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і
мотоциклів – 6,0 млн.грн (30,8%) та будівництві – 1,6 млн.грн (8,0%).
Заборгованість із виплати заробітної плати
за видами економічної діяльності по місту на 1 листопада 2020 року

Усього
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство та рибне
господарство
сільське господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й
організація харчування
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
з них охорона здоров'я

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
у тому числі підприємства
(установи, організації)
Усього
економічно підприємства- економічно
активні
банкрути
неактивні
19694,0
6587,6
6077,1
7029,3

1341,3
–
8900,7
1561,7

1341,3
–
4532,1
–

–
–
4368,6
1561,7

–
–
–
–

5983,3

–

–

5983,3

94,0

–

94,0

–

530,3
52,8
177,5

530,3
–
177,5

–
52,8
–

–
–
–

883,6

–

–

883,6

162,4

–

–

162,4

2,3

2,3

–

–

4,1
4,1

4,1
4,1

–
–

–
–

Збільшення загальної суми невиплаченої заробітної плати відбулося в
основному за рахунок економічно активних підприємств, про що свідчать дані
наведені в таблиці.

усього
Тис.грн
у % до
1 жовтня 2020р.
1 січня 2020р.
1 листопада 2019р.

19694,0
101,3
104,9
99,8

Сума невиплаченої заробітної плати
на 1 листопада 2020р.
у т.ч. на підприємствах
економічно
економічно
банкрутах
активних
неактивних
6587,6
6077,1
7029,3
103,6
55,2
52,0

100,5
93,5
93,8

100,0
2026,9
1199,3

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних
підприємств збільшилась за жовтень на 3,6% і на 1 листопада 2020р. становила
6,6 млн. грн. Кількість працівників економічно активних підприємств, які
вчасно не отримали заробітну плату на 1 листопада 2020р., становила 278 осіб,
кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 23,7 тис. грн.
На підприємствах-банкрутах сума боргу порівняно з попереднім місяцем
збільшилась на 0,5% і склала 6,1 млн. грн, на економічно неактивних
підприємствах сума заборгованості із виплати заробітної плати залишилась
незмінною і становила на 1 листопада 7,0 млн.грн.

7. Прямі іноземні інвестиції
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку міста станом на 31 грудня 2019р.
становив 102,5 млн.дол. США (28,7% від загального обсягу по області) та у
розрахунку на одну особу населення міста – 374,2 дол. США.
У 2019 році прямий акціонерний капітал нерезидентів збільшився на
81,2 тис.дол. США, вилучено 917,2 тис.дол. прямих інвестицій. За рахунок
впливу курсової різниці збільшено вартість акціонерного капіталу на
4035,8 тис.дол.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,7% загального обсягу
прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Словенія, Беліз,
та Нідерланди.
Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на
підприємствах промисловості – 68,3 млн.дол. (66,6% від загального обсягу
прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 65,3%, а також на
підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном
– 25,2 млн.дол. (24,6%).
Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими
кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими
інвесторами на 31 грудня 2019р. становила 6,7 млн.дол., і загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових

інструментів) – 109,2 млн.дол.
Прямі інвестиції з підприємств міста в економіку країн світу станом на
31 грудня 2019р. не здійснювались.

8. Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на території міста Черкаси на 1
листопада 2020р., за оцінкою, становила 274,1 тис. осіб.
Впродовж січня–жовтня 2020р. чисельність населення міськради
зменшилась на 1581 особу внаслідок природного (на 1448 осіб) та
міграційного (на 133 особи) скорочення. Природне скорочення населення
характеризується подальшим перевищенням кількості померлих над кількістю
народжених: на 100 померлих – 49 народжених.
Основні демографічні показники

Чисельність наявного населення (за оцінкою)
на 1 листопада
Чисельність постійного населення (за оцінкою)
на 1 листопада
Загальний приріст, скорочення (–) населення
Природний приріст, скорочення (–) населення
Кількість народжених
Кількість померлих
Міграційний приріст, скорочення (–) населення
Кількість прибулих
Кількість вибулих

Січень–жовтень
2020р.
2019р.

(осіб)

274084

275882

271617

273415

–1581

–1376

–1448

–1252

1410

1650

2858

2902

–133

–124

2556

3519

2689

3643

9. Обсяг реалізованої промислової продукції.
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за
січень- листопад 2020 року становить 23815,5 млн. грн.,- що на 3,8% менше, ніж
за січень- листопад 2019 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну
особу населення за січень- листопад 2020 р. становить 86144,2 грн. Частка
міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 34,8%.
У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої
продукції підприємствами переробної промисловості становила 69,1%, з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 28,9%,
водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,0%. З поміж видів
діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво
хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, та
виробництво неметалевої мінеральної продукції, на які припадає, відповідно
17,8%, 12,9% та 7,6% обсягу реалізації по місту.

Порівняльна характеристика роботи промисловості міста Черкаси у січнілистопаді 2020 та січні- листопаді 2019 роках
Обсяг реалізованої
Обсяг реалізованої
СіченьСіченьпромислової продукції промислової продукції без листопад
листопад
без ПДВ та акцизу
ПДВ та акцизу
2020 р. до
2020 р. до
у січні-листопаді 2020
у січні- листопаді 2019
січня –
січня –
році
році
листопада листопада
2019р., % 2019р., тис.
грн.
тис. грн. у % до всієї
тис. грн.
у % до всієї
реалізованої
реалізованої
продукції
продукції
96,22
-935760,3
23815525,1
100,0
24751285,4
100,0
93,68
-1109717,8
16445159,8
69,1
17554877,6
70,9

м. Черкаси
Добувна та переробна
промисловість
Добувна промисловість і
–
розроблення кар’єрів
Переробна
16445159,8
промисловість
з неї
Виробництво харчових 3076521,6
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Текстильне
683384,2
виробництво,
виробництво одягу,
шкіри, виробів зі
шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів
1323278,8
з деревини,
виробництво паперу та
поліграфічна
діяльність
Виробництво хімічних 4246878,2
речовин і хімічної
продукції
Виробництво гумових
1805255,7
і пластмасових
виробів; іншої
неметалевої
мінеральної продукції
Металургійне
467316,7
виробництво,
виробництво готових
металевих виробів,
крім машин і
устаткування
Машинобудування
1219691,2
крім ремонту і
монтажу машин і
устаткування
Постачання
6881791,9
електроенергії, газу, пари
та кондиційованого
повітря
Водопостачання;
488573,4
каналізація, поводження з
відходами

–

–

–

-

-

69,1

17554877,6

70,9

93,68

-1109717,8

12,9

2837825,8

11,5

108,41

238695,8

2,9

526777,1

2,1

129,73

156607,1

5,6

1119945,0

4,5

118,16

203333,8

17,8

5305424,6

21,4

80,05

-1058546,4

7,6

1828863,1

7,4

98,71

-23607,4

2,0

623099,9

2,5

75,00

-155783,2

5,1

2527375,7

10,2

48,26

-1307684,5

28,9

6731642,7

27,2

102,23

150149,2

2,0

464765,1

1,9

105,12

23808,3

Серед випуску основних видів продукції у виробництві харчових продуктів,
напоїв у січні–листопаді 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р.

спостерігалось зростання виробництва окремих видів продукції, а саме, масла
вершкового жирністю не більше 85%; сиру плавленого; борошна з культур
зернових інших; круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису; зерен
зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених,
різаних або подрібнених; вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних
чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду,
оранжаду. При цьому зафіксовано спад виробництва: риби сушеної і в’яленої;
риби копченої; продуктів готових й консервів з сардин, сардінели, кільки і
шпротів та з іншої риби цілих чи шматочками в оцті, олії, маринаді, томаті; сиру
свіжого неферментованого; борошна пшеничного чи пшенично-житнього;
продуктів готових харчових із зернових культур, одержаних шляхом здуття або
смаження зерен; хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; виробів
здобних; тортів; пряників та виробів подібних; печива солодкого.
На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів збільшилось виробництво костюмів та
комплектів жіночих та дівчачих; суконь жіночих та дівчачих; футболок, майок й
подібних виробів трикотажних машинного або ручного в'язання. Разом з тим
зменшився випуск білизни постільної бавовняної; жіночих та дівчачих: пальт та
плащів тощо, жакетів та блейзерів, блузок, сорочок та батників; 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 деревини із сосни, уздовж
розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6
мм; плит деревостружкових з деревини; фанери клеєної, панелей фанерованих та
матеріалів шаруватих подібних з деревини; шпону, листів для фанери клеєної з
деревини листяних порід; дверей та їх коробок та порогів з деревини; виробів
столярних та конструкцій будівельних з деревини; етикеток та ярликів з паперу
чи картону друкованих інших; газет, журналів та видань періодичних, які
виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих. Поряд з цим
спостерігалося зменшення виробництва вікон, дверей балконних та їх рам з
деревини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих.
На підприємствах з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції у
січні–листопаді 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. збільшилось
виробництво аміаку безводного; нітрату амонію. Зменшилось виробництво
засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи
допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі. У
виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
збільшилось виробництво препаратів лікарських, що містять iншi антибіотики,
розфасованих для роздрібного продажу та зменшився випуск 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; розчинів бетонних, готових для використання; сумішей будівельних
сухих. Зменшилось виробництво виробів багатошарових ізолюючих зі скла;

блоків та цегли з цементу, бетону та каменю штучного для будівництва;
елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю
штучного.
На підприємствах машинобудування більше вироблено трансформаторів
потужністю більше 1 кВ•А, але не більше 16 кВ•А; кузовів для автомобілів
вантажних, фургонів, автобусів, тракторів, самоскидів, автомобілів спеціального
призначення, автомобілів для перевезення 10 осіб і більше. Зменшився випуск
печей електричних побутових кухонних інших; обладнання промислового для
перероблення м'яса або птиці; обладнання для екстрагування чи виробництва
тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря за січень–листопад 2020р. вироблено 727,0 млн.кВт•год електроенергії,
що на 2,4% менше ніж за січень–листопад 2019р.

10. Експорт товарів
У січні– жовтні 2020р. обсяг експорту товарів, здійсненого учасниками
зовнішньоекономічної діяльності, склав 128764,2 тис. дол. США, що
становило 18,8% експорту області.
Обсяг експорту у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. збільшився на
4,0%.
Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювались з партнерами
із 104 країн світу.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі
(13,0% загального обсягу експорту), Німеччини (10,1%), Польщі (8,2%),
Румунії (6,4%). До країн Європейського Союзу обсяг експорту товарів
становив 53225,7 тис. дол., або 41,3% від загального обсягу експорту, та
зменшився порівняно з січнем–жовтнем 2019р. на 0,1%.
У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на
готові продукти із зерна (13,4%), насіння і плоди олійних рослин (12,2%),
деревину і вироби з деревини (9,0%), перли природні або культивовані,
дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (7,5%), жири та олії тваринного або
рослинного походження (6,3%).

11. Імпорт товарів
У січні– жовтні 2020р. обсяг імпорту товарів здійсненого учасниками
зовнішньоекономічної діяльності становив 387731,3 тис. дол., або 70,5%
імпорту області.
Обсяг імпорту у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. зменшився на
3,2%.
Найбільш значний імпорт з: Словаччини (29,8% загального обсягу
імпорту), Угорщини (10,8%), Швейцарії (9,4%), Польщі (8,9%), Китаю (8,2%).
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 245463,4 тис.
дол., або 63,3% від загального обсягу та зменшився проти січня–жовтня 2019р.
на 16,0%.
Основу імпортних надходжень склали палива мінеральні (57,5%).

12. Середньомісячна заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій у ІІІ кварталі 2020р. порівняно з ІІІ
кварталом 2019р. збільшилась на 8,6% і становила 10541 грн, що у 2,1 рази
вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн) та склала 106,7%
середньообласного рівня.

13. Роздрібна торгівля
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють
діяльність із роздрібної торгівлі, по місту за січень–вересень 2020р. становив
6762,8 млн.грн (58,3% обсягу по області), що в порівнянних цінах більше обсягу
січня–вересня 2019р. на 7,5%.
В розрахунку на одну особу населення міста загальний обсяг
роздрібного товарообороту за січень–вересень 2020р. становив 24529,6 грн.
Обсяг продажу непродовольчих товарів у січні–вересні 2020р. відносно січня–
вересня 2019р. у порівнянних цінах збільшився на 6,9% і становив 4199,3 млн.
грн. (62,1% загального продажу).
В обсязі продажу непродовольчих товарів 19,6% припадало на
роздрібний товарооборот від продажу фармацевтичних товарів, 8,6% –
автомобілів та автотоварів, 7,0% – бензину моторного, 6,8% – побутових
електротоварів та освітлювального приладдя, 5,6% – одягу та взуття, 5,3% –
дизельного пального, 5,2% – косметичних товарів та виробів для туалетних
кімнат, 4,2% – пропану, бутану та метану для автомобілів.
Обсяг продажу продовольчих товарів у січні–вересні 2020р. відносно
січня–вересня 2019р. у порівнянних цінах збільшився на 8,6% і становив
2563,5 млн. грн (37,9% загального продажу).
У товарообороті продовольчих товарів найбільшу питому вагу складали
алкогольні напої – 12,8%, молочні продукти – 12,0%, фрукти та овочі, свіжі –
10,2%, м’ясо та м’ясні продукти – 9,2%, хлібобулочні та борошняні
кондитерські вироби – 9,0%, цукрові кондитерські вироби – 8,6%, тютюнові
вироби – 7,5%.
На товари виробництва України припадало 55,0% роздрібного
товарообороту торгової мережі підприємств. У структурі продажу
продовольчих товарів через торгову мережу підприємств частка продажу
товарів, які вироблені на території України, у січні–вересні 2020р. становила
79,1%, частка вітчизняних непродовольчих товарів склала 40,3% від
загального їх продажу.

14. Капітальні Інвестиції
У 2019р. підприємствами міста освоєно 3053,2 млн. грн капітальних
інвестицій, що становить 28,3% загальнообласного обсягу, та на 18,1%
більше, ніж у 2018 році. На кожного мешканця міста припало 11079,2 грн
капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету 8604,7 грн).

Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким
чином:

Усього
інвестиції в матеріальні активи
у тому числі
житлові будівлі
нежитлові будівлі
інженерні споруди
машини, обладнання та інвентар
транспортні засоби
земля
довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва
інші матеріальні активи
інвестиції в нематеріальні активи

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
3053171
100,0
3025323
99,1
516257
482194
862455
817491
211387
2589

16,9
15,8
28,2
26,8
6,9
0,1

6351
126599
27848

0,2
4,1
0,9

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
у тому числі за рахунок
коштів державного бюджету
коштів місцевих бюджетів
власних коштів підприємств та
організацій
кредитів банків та інших позик
коштів населення на будівництво
житла
інших джерел фінансування

3053171

100,0

681911
502918

22,3
16,5

1310403
162515

42,9
5,3

200750
194674

6,6
6,4

За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в:
- машини, обладнання та інвентар – 26,8%,
- інженерні споруди – 28,2%,
- житлові будівлі – 16,9%,
- нежитлові будівлі – 15,8%,
- транспорт – 6,9%.
Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що
основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти
підприємств та організацій – 42,9% загального обсягу. Частка капітальних
інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 16,5%,
коштів державного бюджету – 22,3%, кошти населення на будівництво житла
складають 6,6%, кредити банків та інші позики, становлять 5,3% у загальному
обсязі капітальних інвестицій.

15. Фінансовий результат господарської діяльності
великих та середніх підприємств м. Черкаси
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх
підприємств міста за січень–вересень 2020р. становив 2189,4 млн. грн
збитків. За відповідний період попереднього року було отримано 3251,4 млн.
грн прибутків.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості
становила 66,7%, отримано 1250,9 млн. грн прибутку, що у 2,8 рази менше
проти січня–вересня 2019р. Основна частина прибутків сформована у
промисловості (88,0% від загальної суми по області).
За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано
підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 447,5 млн. грн (40,7% від загальної суми прибутків у промисловості).
Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом
попереднього року зросла на 11,6 в.п. і становила 33,3%. Сума допущених
збитків зросла у 12,3 рази порівняно до аналогічного періоду 2019р. і досягла
3440,2 млн. грн.
Практично увесь обсяг збитків сформований у промисловості (95,8% від
загальної суми збитків). Серед промислових видів діяльності найбільші суми
збитків отримані підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції.

