
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МІСТА ВІННИЦІ 
ЗА 2021 РІК

(Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області)

Чисельність наявного населення м.Вінниці, за
оцінкою, станом на 1 грудня 2021р. становила
370,0 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2021р. живими
народилися 2570 дітей, померло 4667 осіб. За цей період
чисельність населення міста зменшилася на 621 особу.
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Cума заборгованості із виплати заробітної плати по
м.Вінниці впродовж грудня 2021р. зменшилася на 0,2%,
або на 13,0 тис.грн і на 1 січня 2022р. становила
7252,0 тис.грн (дані наведено по юридичних особах,
активних на початок року, із урахуванням цензу за
кількістю найманих працівників).

У загальній сумі заборгованості Вінницької області
питома вага м.Вінниці становить 27,4%.
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За розрахунками і повідомленням Держстату
величина індексу споживчих цін (індексу інфляції)
у грудні до листопада 2021 року в Україні становила
100,6%, у Вінницькій області – 101,2%, з початку року –
110,0% та 108,7% відповідно.

На споживчому ринку області в грудні ціни
на продукти харчування та безалкогольні напої зросли
на 1,6%.

Найбільше (на 11,9% та 9,4%) подорожчали овочі та яйця. На 4,4–1,7%
зросли ціни на борошно, крупи гречані, рис, масло, молоко, яловичину,
макаронні вироби, хліб, кисломолочну продукцію. Водночас на 1,8–0,4%
подешевшали м’ясо птиці, олія соняшникова та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, при
цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,1%, алкогольні напої подешевшали
на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,3%, у т.ч. одяг – на 5,3%, взуття – на 3,6%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива

залишились на рівні попереднього місяця.
Ціни на транспорт знизились на 0,5% за рахунок здешевлення палива та

мастил на 3,1%. Водночас на 3,5% подорожчав проїзд у залізничному
пасажирському транспорті.
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У 2021р. підприємствами міста реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг)
на 35838,9 млн.грн, що складає 39,5% від
загальнообласного обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу населення за звітний період
становить 96691,1 грн.
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За повідомленням прокуратури, протягом 2021р.
у м.Вінниця обліковано 5205 кримінальних
правопорушень (злочини, виявлені органами
Національної поліції, органами, що здійснюють
контроль за додержанням податкового законодавства,
органами безпеки, органами Національного
антикорупційного бюро та органами Державного бюро
розслідувань). У порівнянні з 2020р. кількість злочинів
по місту зменшилась на 44,7%.

Протягом 2021р. в місті обліковано 6 очевидних умисних вбивств і замахів
на вбивство, що на 53,8% менше, ніж за 2020р. А кількість зареєстрованих
у 2021р. крадіжок (768), грабежів (27) та розбоїв (5) зменшилася на 32,6%; 69,0%
і 54,5% відповідно.
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перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено
32,3 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 249,3 млн.пас.км., з них
перевезення по місту становлять 30,8 мільйона. У порівнянні з 2020р.
загальний обсяг пасажирських перевезень збільшився на 4,8%,
а пасажирообіг зменшився на 11,2%.

У 2021р. послугами міського електротранспорту скористалось
40,6 млн. пасажирів, що на 21,6% або на 11,2 млн. пасажирів менше, ніж
у 2020 році.

Обсяги комерційних перевезень вантажів
автомобільним транспортом міста (з урахуванням
перевезень фізичними особами-підприємцями)
у 2021р. становили 3043,8 тис.т, і в порівняні
з 2020р. збільшилися на 14,4%. Вантажообіг
збільшився на 31,8% і становив 692,8 млн.ткм.

У 2021р. підприємствами автомобільного
транспорту обласного центру (з урахуванням

БУДІВНИЦТВО
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Обсяг виробленої будівельної продукції
(виконаних будівельних робіт) підприємствами
м.Вінниці у 2021р. становив 14757,4 млн.грн,
що складає 93,1% загальнообласного обсягу
робіт.


