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Повідомлення Головного управління статистики у Сумській області 
 для засобів масової інформації 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м.СУМИ 

у січні–вересні 2021 року 
 

 
 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

 

На 1 жовтня 2021р. чисельність наявного населення у м.Суми, за оцінкою, 

склала 257499 осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. чисельність населення 

зменшилася на 2161 особу, у т.ч. за рахунок природного скорочення на 1954 особи, 

за рахунок міграційного – на 207 осіб. 

За 9 місяців поточного року у Сумах народилося 1132 дитини; померло  
3086 осіб. Перевищення кількості померлих над кількістю народжених залишається 

суттєвим: на 100 померлих – 37 живонароджених. 

 
 

 

ОПЛАТА ЖКП 

 

У січні–вересні 2021р. за постачання тепла та гарячої води сумчани сплатили 

590,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –  

164,8 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 154,2 млн.грн. 

Щодо заборгованості населення по оплаті ЖКП, то на кінець вересня 

поточного року сума заборгованості за постачання теплової енергії та гарячої води 

становила 179,4 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 70,3 млн.грн,  

за централізоване водопостачання та водовідведення – 56,2 млн.грн, за надання 

послуг із вивезення побутових відходів – 20,3 млн.грн.  

 
 

 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Упродовж вересня 2021р. сума заборгованості з виплати заробітної плати  
на підприємствах обласного центру збільшилася на 2,7 млн.грн, і на 1 жовтня 

2021р. становила 248,8 млн.грн. 
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів 

відсутня. 
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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) 

 
 

За даними ЄДРПОУ на 1 жовтня 2021р. у м.Суми зареєстровано  
13813 юридичних осіб, що становить 54% від загальної кількості по області. 

 

 
 

 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–вересні 2021р. підприємства м.Суми реалізували промислової 

продукції на суму 18255,3 млн.грн, або 43,4% від загальнообласного обсягу 

реалізації. 

У структурі реалізації 70,2% склала продукція переробної промисловості,  

серед якої переважає продукція підприємств з виробництва гумових  

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; з виробництва 

хімічних речовин і хімічної продукції; металургійного виробництва, виробництва 

готових металевих виробів, крім машин і устатковання; машинобудування. 

 
 

 

 

БУДІВНИЦТВО 

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами обласного центру вироблено 
будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 852,9 млн.грн, що 
становить 75,7% загальнообласного обсягу будівництва. 

Нове будівництво склало 33,5% від загального обсягу виробленої будівельної 
продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,6%, реконструкція та технічне 
переоснащення – 20,9%. 

 

За цей період здано в експлуатацію 1158 нових квартир. Середня загальна 

площа однієї новозбудованої квартири становить 59,5 м2. 
 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами автомобільного транспорту міста  

(з урахуванням перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями) 
доставлено замовникам 297,4 тис.т вантажів та перевезено 12150,7 тис. 

пасажирів.  
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг перевезених вантажів 

збільшився на 21,6%, водночас кількість перевезених пасажирів зменшилася  

на 2,0%.  
 


