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Головне управління статистики у Волинській області 

підготувало буклет «Волинь 2021», що містить основні показники 

соціально-економічного життя області у 2021 році в порівнянні з 
попереднім роком. Окрема інформація наведена у співставленні з 

загальнодержавною та даними регіонів країни (без врахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях). 

Інформація в районному розрізі наведена відповідно до 
Постанови Верховної Ради України № 807–ІХ від 17.07.2020 «Про 

утворення та ліквідацію районів». 

Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних 
років, індекси обчислено за даними у порівнянних цінах. 

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на 

основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

Окремі показники за 2021 рік є попередніми і можуть бути 

уточнені в наступних виданнях. 
 
 
 

CКОРОЧЕННЯ  
 

%  – відсоток  млн. – мільйон 
га – гектар  млрд. – мільярд 
грн – гривня  т – тонна 
дол. CША – долар США  тис. – тисяча 
кг – кілограм  ц – центнер 
м2 – квадратний метр  шт – штук 
м3 – кубічний метр     
       

       
 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 
Крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами  
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 
статистичної інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 
сенсу. 

 

Адреса: вул.Шопена, 12, м.Луцьк, 43025  
факс: 78-56-71 
електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua 
вебсайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua 
телефон для довідок: 78-51-64, 28-26-53  
кімнати: 62, 64а 
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ЕЕККООННООММІІККАА  ВВООЛЛИИННІІ  УУ  22002211  РРООЦЦІІ 

  

 

Чисельність наявного населення області на 1 січня 

2022 року становила 1021,3 тис. осіб. Загальне 
скорочення чисельності населення в 2021 році 

склало 6041 особу.  
 

        Середньомісячна номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника в порівнянні з 2020 
роком збільшилась на 23,6% і дорівнювала 
11445 грн. 

 

За даними Державної служби статистики України, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) на Волині за 
2021 рік становив 109,9%, в країні – 110,0%. 

 

        Індекс промислової продукції порівняно з  

2020 роком дорівнював 109,4%. Реалізовано 
промислової продукції на суму 43,1 млрд.грн. 

 

Обсяг виробленої сільськогосподарської 

продукції становив 16,8 млрд.грн (у постійних 
цінах 2016 року). Індекс сільськогосподарської 
продукції у 2021 році порівняно з 2020 роком 

склав 101,0%. Підприємства збільшили обсяг на 4,3%, господарства 
населення – зменшили на 2,8%.  

 

        Обсяг виробленої будівельної продукції 

становив 3273,5 млн.грн. Індекс будівельної 
продукції порівняно з 2020 роком склав 108,4%. 

 

Автотранспортом перевезено 5,8 млн.т вантажів, 

що на 20,5% більше, ніж у 2020 році. Послугами 
пасажирського транспорту (крім залізниці) 
скористалось 43,4 млн. пасажирів, що становило 

102,5% обсягів перевезень у 2020 році.  

 

       Оборот роздрібної торгівлі дорівнював  

26,4 млрд.грн, що на 7,6% більше, ніж у 2020 році. 
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ООССННООВВННІІ  ППООККААЗЗННИИККИИ    

ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООГГОО  ССТТААННУУ  ООББЛЛААССТТІІ  
 

 

 2021 2020 
2021 до 

2020, у % 

Чисельність наявного населення             

(на кінець року), тис. осіб 1021,3 1027,4 99,4 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного штатного 

працівника1, грн 11445 9256 123,6 

Індекс споживчих цін в області 

(грудень до грудня попереднього 

року), у % 109,9 105,8 х 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн.грн 43095,6 32149,6 х 

у розрахунку                                           

на одну особу, грн 41864 31231 х 

Індекс промислової продукції, у % 

до попереднього року 109,4 95,7 х 

Індекс сільськогосподарської 

продукції, у % до попереднього 

року 101,0 100,4 х 



 

 

5 
 

Продовження  

 2021 2020 
2021 до 

2020, у % 

Обсяг виробленої будівельної 

продукції, млн.грн 3273,5 2530,8 х 

Індекс будівельної продукції, у % 

до попереднього року 108,4 103,7 х 

Перевезення вантажів 

автотранспортом2, тис.т 5809,5 4821,7 120,5 

Перевезення пасажирів (крім 

залізниці)2, млн. осіб 43,4 42,3 102,5 

Експорт товарів, млн.дол. США 832,8 642,9 129,5 

Імпорт товарів, млн.дол. США 1812,7 1315,7 137,8 

Оборот роздрібної торгівлі3, 

млн.грн 26446,7 22497,1 107,6 

у розрахунку                                           

на одну особу, грн 25691 21854 х 
 

_____________________ 

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

2 З урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

3 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля. 
 


