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Короткі підсумки  

соціально-економічного становища м. Черкаси  

 

Населення. Чисельність наявного населення на території, 

підпорядкованій Черкаській міськраді, на 1 серпня 2020р., за оцінкою, 

становила 274,3 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2020р. чисельність населення 

міськради зменшилась на 1321 особу внаслідок природного (на 1077 осіб) та 

міграційного (на 244 особи) скорочення. 

 

Ринок праці. Упродовж cерпня 2020р. загальна сума заборгованості із 

виплати заробітної плати збільшилась на 0,3% і на 1 вересня 2020р. становила 

19,2 млн.грн (32,5% загальної суми боргу по області). 

 

Діяльність підприємств. Фінансовий результат до оподаткування 

великих та середніх підприємств міста за січень–червень 2020р. становив 

1381,9 млн.грн збитків. За відповідний період попереднього року було 

отримано 1510,3 млн.грн прибутків.  

 

Внутрішня торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, по місту за січень–червень 2020р. 

становив 4213,2 млн.грн (57,3% обсягу по області), що в порівнянних цінах 

більше обсягу січня–червня 2019р. на 4,0%. 

 

Промисловість. У січні–серпні 2020р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 16591,3 млн.грн, що становить 

34,9% від обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. У січні–серпні 2020р. підприємствами міста вироблено 

будівельної продукції на 626,2 млн.грн, що становить 55,8% загальнообласного 

обсягу робіт. 

 



   

Транспорт. У січні–серпні 2020р. на підприємствах автомобільного 

транспорту міста вантажообіг зріс проти січня–серпня 2019р. на 1,1% і 

становив 335,1 млн.ткм. Автомобільним транспортом у січні–серпні 2020р. 

перевезено 1037,5 тис.т вантажів, що на 27,4% менше обсягів січня–серпня 

2019р.  

Пасажирообіг у січні–серпні 2020р. зменшився проти обсягів січня–

серпня 2019р. на 49,6% і становив 130,8 млн.пас.км. Послугами пасажирського 

транспорту скористалися 16,4 млн. пасажирів, що на 54,4% менше обсягів 

січня–серпня 2019р. 

 

Зовнішня торгівля товарами. У січні–липні 2020р. обсяг експорту 

товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності, склав 

88,7 млн.дол. США, що становило 17,8% експорту області, імпорту товарів – 

285,5 млн.дол., або 69,9% імпорту області. Негативне сальдо зовнішньої 

торгівлі склало 196,8 млн.дол. Обсяг експорту у порівнянні з січнем–липнем 

2019р. зменшився на 0,8%, імпорту – збільшився на 10,4%.  
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