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Індекс промислової продукції у 2020р. 

порівняно з 2019р. становив 97,5%. 

Підприємства добувної промисловості і 

розроблення кар’єрів збільшили обсяги 

виробництва на 7,4%.  

Водночас у переробній промисловості 

випуск продукції зменшився на 5,2%, 

зокрема на підприємствах з 

машинобудування – на 18,2%, 

металургійного виробництва, виробництва 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання – на 12,6%, текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 

7,5%. 

 

Індекс будівельної продукції у 2020р. 

порівняно з 2019р. становив 73,0%. За рік в 

області виконано будівельних робіт на  

2,1 млрд.грн.  

У структурі обсягу виробленої будівельної 

продукції 55,2% займало будівництво  

будівель, 44,8% - інженерних споруд. 

Частка капітального і поточного ремонтів 

становила 41,8% від загального обсягу 

виробленої будівельної продукції. 

 

Індекс сільськогосподарської про-

дукції у 2020р. порівняно з 2019р. становив 

95,1%, зокрема у підприємствах – 89,4%, у 

господарствах населення – 102,9%. 

Індекс  продукції рослинництва становив 

94,0%, продукції тваринництва – 99,9%. 

 

Інфляція на споживчому ринку  за 2020р. 

у цілому по області становила 4,6%. 

За 2020р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 3,6%. Зокрема, 

яйця подорожчали загалом на 37,1%, цукор - на 

29,7%, олія соняшникова – на 17,8%. Водночас 

овочі подешевшали в цілому на 23,8%. 

 Алкогольні напої, тютюнові вироби стали 

дорожчими загалом на 8,8%, зокрема, тютюнові 

вироби – на 21,6%. 

 

Оборот роздрібної торгівлі, який 

включає дані щодо роздрібного 

товарообороту підприємств    (юридич-

них осіб та фізичних осіб-підприємців), 

основним видом економічної діяльності 

яких є роздрібна торгівля, за 2020р. 

становив 28,0 млрд.грн, що у 

порівнянних цінах складає 107,1% 
обсягу 2019р.  

У 2020р. підприємствами транспорту 

перевезено 18,5 млн.т вантажів, що становить 

89,7%  від обсягів 2019р., вантажообіг склав 

3983,0 млн.ткм, або 89,4% до попереднього 

року. 

У 2020р. пасажирообіг за усіма видами 

транспорту склав 1147,9 млн.пас.км, що 

становило 49,9% від обсягу 2019р. Послугами 

пасажирського транспорту скористалося 64,5 

млн. пасажирів, або 62,4% рівня 2019р. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 

підприємств, установ та організацій за 

2020р. становила 9571 грн і порівняно з 

2019р. збільшилася на 12,2%.  

Індекс реальної заробітної плати 

становив  109,9%. 

Сума заборгованості із виплати 

заробітної плати упродовж січня-грудня 

2020р. збільшилась на 18,8% і на 1 січня 

2021р. становила 13,3 млн.грн. 

 

У 2020р. експорт товарів становив 681,5 

млн.дол. США, імпорт – 528,5 млн.дол. Порівняно 

з 2019р. експорт зменшився на 5,2%, імпорт – на 

7,0%. Позитивне сальдо становило 153,0 

млн.дол. США.    Зовнішньоторговельні операції 

проводились із партнерами із 118 країн світу. 

Обсяг експорту послуг області у 2020р. 

становив 78,0 млн.дол. США, імпорту – 11,5 

млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт зменшився 

на 7,9%, імпорт - на 53,6%. Позитивне сальдо 

становило 66,5 млн.дол. США. 

 

Чисельність наявного населення 

області, за оцінкою, на 1 січня 2021р, 

становила 1195495 осіб. 

Упродовж 2020 року чисельність 

населення зменшилась на 12717 осіб. 

Зменшення відбулося за рахунок 

природного та міграційного скорочень – 

на 12061 та 656 осіб відповідно. 
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