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Підсумки соціально-економічного  

становища м. Черкаси  

 

Населення. Чисельність наявного населення у м.Черкаси на 1 листопада 

2021р., за оцінкою, становила 270,5 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2021р. 

чисельність населення міста зменшилась на 2143 особи внаслідок природного 

скорочення на 2144 особи, міграційний приріст становив – 1 особу. 

 

Доходи населення. Упродовж листопада 2021р. загальна сума 

заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 3,2% або на 

1,6 млн.грн і на 1 грудня 2021р. становила 29,5 млн.грн. 

 

Діяльність підприємств. Фінансовий результат до оподаткування 

великих та середніх підприємств м.Черкаси за січень–вересень 2021р. становив 

1749,3 млн.грн прибутку. За відповідний період попереднього року було 

отримано 2189,4 млн.грн збитків.  

 

Послуги. У IІІ кварталі 2021р. обсяг послуг, реалізованих споживачам 

підприємствами сфери послуг міста, становив 1272,1 млн.грн. 

 

Внутрішня торгівля. Оптовий товарооборот підприємств (юридичних 

осіб) міста у січні–вересні 2021р. становив 18855,2 млн.грн. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність 

із роздрібної торгівлі, по місту за січень–вересень 2021р. становив 8599,6 

млн.грн.  

 

Промисловість. У січні–листопаді 2021р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31055,9 млн.грн, що 

становить 37,1% від обсягу реалізованої продукції по області. 

 

Будівництво. У січні–листопаді 2021р. підприємствами міста вироблено 

будівельної продукції на 1156,6 млн.грн, що становить 40,0% 

загальнообласного обсягу робіт. 

 

Транспорт. У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств 

автомобільного транспорту міста збільшився проти січня–листопада 2020р. на 

57,9% і становив 707,1 млн.ткм. У січні–листопаді 2021р. автомобільним 

транспортом перевезено 1956,0 тис.т вантажів, що на 44,8% більше обсягів 

січня–листопада 2020р. 

Пасажирообіг підприємств наземного транспорту міста у січні–листопаді 

2021р. збільшився проти обсягів січня–листопада 2020р. на 11,9% і становив 

200,9 млн.пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалися 25,1 млн. 

пасажирів, що на 9,6% більше обсягів січня–листопада 2020р. 



   

 

Зовнішня торгівля товарами. У січні–жовтні 2021р. обсяг експорту 

товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності, склав 

193626,4 тис.дол. США, що становило 30,0% експорту області, імпорту товарів 

– 623369,1 тис.дол., або 75,2% імпорту області. Негативне сальдо зовнішньої 

торгівлі склало 429742,8 тис.дол. Обсяг експорту у порівнянні з січнем–

жовтнем 2020р. збільшився у 1,5 раза, імпорту – у 1,6 раза.  

 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Черкаській області у 

листопаді 2021р. порівняно з жовтнем 2021р. становив 100,7%, з початку року – 

111,0%. 
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