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ПЕРЕДМОВА 
 

“Статистичний щорічник Чернівецької області за 2016 рік” містить 
широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану 
області у 2016 році порівняно з попередніми роками.  

Збірник сформовано за такими розділами: населення та міграція; 
ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; 
охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і 
туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні 
ресурси; національні рахунки; ціни; Єдиний державний реєстр 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); енергетика; 
промисловість; сільське господарство; мисливство; лісове господарство, 
рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; 
зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність 
підприємств; наука та інновації.  

Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються 
основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Статистичні показники розподілені за видами економічної 
діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, а також 
містами обласного значення та районами області. Деякі показники 
подаються у ретроспективі. Майже до всіх розділів надано методологічні 
пояснення.  

Окремі показники за 2016 рік є попередніми і будуть уточнені в 
наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по 
відношенню до раніше опублікованих. 

У збірнику в розділі “Окремі порівняння за регіонами України” 
інформацію за результатами державних статистичних спостережень  
за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській 
областях наведені по підприємствах, установах та організаціях, які подали 
звітність до органів державної статистики. 

Інформація по Сокирянському району до 2001 року містить дані в 
тому числі по м.Новодністровську, яке набуло статус міста обласного 
значення 13 липня 2000 року. 

Звертаємо увагу на те, що на офіційному веб-сайті Головного 
управління (www.cv.ukrstat.gov.ua) можна отримати більше інформації 
щодо соціально-економічного становища області. 

 
Висловлюємо подяку всім установам, які подали додаткову 

інформацію, чим допомогли збагатити зміст збірника. 
 

 
Головне управління статистики у Чернівецькій області 



 

СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 
 
% – відсоток 
га – гектар 
г – грам 
Гкал – гігакалорія 
год – година 
грн – гривня 
дал – декалітр 
дол. США – долар США 
друк.од – друкована одиниця 
кВт·год – кіловат-година 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
крб – карбованець 
л – літр  
м – метр 
 
 

Мкал – мегакалорія  
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс – місяць 
млн – мільйон 
мм – міліметр  
м н.р.м. – метрів над рівнем моря 
од – одиниця 
пас.км – пасажиро-кілометр 
прим – примірник 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
ц – центнер (100 кг) 
шт – штука 
шт.умов.цегл – штук умовної цегли 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 
 
 

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

бути виражені використаними в таблиці розрядами 
Символ (×) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу 
“у тому числі”,  
“з них” 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної
суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.
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1.1. Геополітична характеристика 
 

Чернівецька область розташована на південному заході України. 
 
 
  

Чисельність 
наявного 
населення 

908,1  тис. осіб  
(станом на  
1 січня 2017 року)

Територія 8,1 тис.км2 (за даними Головного управління 
Держгеокадастру у Чернівецькій області)   

Протяжність (км)  
із заходу на схід 200 
з півночі на південь  100  
кордонів 844  
з державами 404 
Румунія 226 
Молдова 178  
з областями України 440 
Івано-Франківська 170 (з них 130 км припадає на гірські річки) 
Тернопільська
Хмельницька 
Вінницька 

} 
270 (по руслу Дністра та водах Дністровського 

водосховища) 

  
Крайні точки    
на півночі окраїна с.Репужинці (Заставнівський район)   
на півдні окраїна с.Сарата (Путильський район)   
на заході окраїна с.Плай (Путильський район)   
на сході окраїна с.Волошкове (Сокирянський район)    

1.2. Географічна характеристика  
Територія області чітко поділяється на три частини: 

– північна частина (між ріками Дністер і Прут) – лісостепова рівнина з 
середньою абсолютною висотою близько 230 м н.р.м.   

– середня частина (між рікою Прут і краєм Карпат) – передгір’я з 
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висотою майже 350 м н.р.м.
  
– гірська частина – Буковинські Карпати з середньою висотою 

приблизно 900 м н.р.м. 
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Клімат 
Клімат є помірним, перехідним до помірно континентального. 
 

 
Річна кількість опадів у 2016 році

(за даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології; мм)
 
Рівнинна частина 635
 
Гірська частина 789
 
м.Чернівці 689
 

 
Температура повітря у 2016 році

(за даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології; °C)  
 Середньорічна Середньомісячна 

січень липень
  
Рівнинна частина 10,1 –3,5 21,7
  
Гірська частина 6,3 –5,7 16,8
  
м.Чернівці 10,1 –3,2 21,6

  
 
Абсолютний мінімум температури повітря у 2016 році – мінус 25,6° 

– спостерігався 20 січня в гірській частині. 
Абсолютний максимум температури повітря у 2016 році – плюс 

35,1° – спостерігався 1 серпня в рівнинній частині. 
 

 
Найбільші річки 

 (протяжність на території області; км)
 
Дністер 272  Сірет 90
 
Прут 128  Черемош 80

   
 
Найвищі гірські вершини

 (м)
Українські Карпати  

  
Яровиця 1574
  
Томнатик 1565
  
Чорний Діл 1453
  

 
Географічну довідку складено за матеріалами “Навчально-краєзнавчого атласу 

Чернівецької області” та книги “Природа Чернівецької області” (Під ред.  
К.І. Геренчука. Львів, Видавниче об’єднання “Вища школа”, 1978). 
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1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  
по містах та районах 

 
(за даними офіційного веб-порталу Верховної ради України; 

на 1 січня 2017 року) 

 Райони 

Об'єднані 
терито-
ріальні 
громади 

Міста
Райони

 у 
містах

Селища 
міського 
типу 

Сільські 
населені 
пункти усього

у тому 
числі 

обласного 
значення

        

Чернівецька  
область 11 10 11 2 3 8 398

міста   

Чернівці – – 1 1 3 – –

Новодністровськ – – 1 1 – – –

райони   

Вижницький 1 – 2 – – 1 31

Герцаївський 1 – 1 – – – 23

Глибоцький 1 2 – – – 1 37

Заставнівський 1 – 1 – – 1 37

Кельменецький 1 – – – – 1 32

Кіцманський 1 – 1 – – 2 43

Новоселицький 1 1 1 – – – 42

Путильський 1 1 – – – 1 50

Сокирянський 1 2 1 – – – 28

Сторожинецький 1 1 1 – – 1 37

Хотинський 1 3 1 – – – 38
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1.4. Кількість релігійних організацій1 

 
(на початок року) 

 2001 2006 2011 2014 2015 2016 2017 
   

Усього 943 1064 1142 1181 1183 1189 1198

центри, управління (єпархії, 
дієцезії тощо) 9 9 11 12 12 12 12

громади 915 1029 1097 1133 1135 1141 1150

монастирі 10 15 19 21 21 21 21

місії 4 4 7 7 7 7 7

духовні навчальні заклади 5 7 8 8 8 8 8

Кількість священнослужителів 1163 1639 1848 1863 1826 1684 1684

Кількість недільних шкіл 415 411 416 424 424 424 424
 

1 За даними управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації. 
   

 
Із загальної кількості зареєстрованих релігійних організацій на початок 2017 року 

налічувалось: православних – 631, римо-католицьких – 33, греко-католицьких – 26, 
протестантських – 470, громад руської православної старообрядницької церкви – 11, громад 
іудейського віросповідання – 14, громад мусульман – 1, організацій східних культів – 1, 
інших організацій – 11. Крім того, діяло 117 незареєстрованих релігійних організацій. 
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1.5. Основні соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 
   
Валовий регіональний 
продукт1  
(у фактичних цінах), 
млн.грн 13132 4234 9892 13757 15049 18506 ...
   
у розрахунку на одну 
особу1, грн 1411 4654 10939 15154 16552 20338 ...

   
Доходи населення1,    
млн.грн ... 5776 16114 22408 22941 27557 32156
   
Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), 
відсотків 130,0 111,3 108,2 99,9 123,5 142,0 111,0
   
Індекс цін реалізації 
продукції сільського 
господарства сільськогос-
подарськими підприєм-
ствами (до попереднього 
року), відсотків 158,3 115,8 113,5 94,9 125,7 154,3 105,9
   
Фінансовий результат до 
оподаткування3, млн.грн. 45,44 44,04 –222,3 –129,5 –910,2 417,8 426,7
   
Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2010 року), млн.грн 3044,2 3406,8 3899,1 4514,5 4703,9 4287,4 4285,7
   
рослинництва 1665,1 1813,1 2193,6 2785,7 3014,5 2638,5 2664,9
   
тваринництва 1379,1 1593,7 1705,5 1728,8 1689,4 1648,9 1620,8

   
Капітальні інвестиції, 
млн.грн … … 1714,7 2257,4 1686,9 2789,2 2668,8
   
Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла5, 
тис.м2 116,3 201,4 293,8 340,5 235,0 382,4 221,6
   
Перевезення вантажів  
автомобільним 
транспортом6, млн.т 5,7 8,3 7,2 4,9 5,1 4,7 5,3
   
Перевезення пасажирів 
автомобільним 
транспортом загального 
користування7, млн 23,0 28,1 39,1 43,1 42,5 39,3 30,2
   
Роздрібний товарооборот 
підприємств (у фактичних 
цінах), млн.грн 450,2 1389,5 4032,0 5180,5 6427,7 7659,2 8189,0
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Продовження табл. 1.5 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016    

Експорт товарів,  
млн.дол. США 57,9 102,5 104,0 125,3 129,2 108,3 119,3
 
Імпорт товарів,  
млн.дол. США 34,7 164,4 113,1 158,1 111,5 78,4 95,8
 
Експорт послуг8,  
млн.дол. США 2,2 2,9 13,6 17,0 15,3 20,5 20,4
 
Імпорт послуг8,  
млн.дол. США 0,3 0,5 0,8 2,4 1,4 1,8 1,5
 
Кількість постійного населення  
(на кінець року), тис. 922,5 905,1 901,2 905,4 906,9 906,8 905,1
 
Природний приріст, 
скорочення (–)  
населення, тис. –2,3 –3,0 –0,7 –0,1 0,1 –1,1 –1,3
 
Кількість зайнятих9, тис.  293,6 361,7 382,4 391,6 370,6 367,2 376,1
 
Кількість безробітних  
(за методологією  
МОП)9, тис. 60,4 39,5 35,6 31,4 36,8 37,7 35,7
 
Рівень безробіття 
(за методологією  
МОП)9, відсотків 17,1 9,8 8,5 7,4 9,0 9,3 8,7
 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата10, грн 157 621 1772 2484 2578 3050 3828
  

1 Тут і надалі (табл. 1.6, 1.8) до 2013 року розрахунки здійснено відповідно до “Методологічних 
положень Системи національних рахунків 1993 року”, з 2013 року – відповідно до 
“Методологічних положень оновленої версії Системи національних рахунків 2008 року” (наказ 
Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398). 
2 Тут і надалі (табл. 1.6, 1.8) валова додана вартість. 
3 Тут і надалі (табл. 1.6, 1.7) дані наведено без банків і бюджетних установ. 
4 Тут і надалі (табл. 1.6) за 2000 та 2005 роки наведено фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування. 
5 Див. методологічні пояснення до розділу 17. 
6 З 2005 року – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних 
фізичними особами-підприємцями. 
7 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та 
юридичними суб’єктами малого бізнесу. 
8 Загальні обсяги експорту-імпорту послуг за 2000, 2005, 2010 роки уточнено відповідно до 
Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній 
діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною структурою. 
9 Див. методологічні пояснення до розділу 3. 
10 За 2000 та 2005 роки дані наведено по підприємствах, установах, організаціях, крім 
статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та 
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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1.6. Індекси основних соціально-економічних показників  
 

(відсотків до попереднього року) 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

   
Валовий регіональний продукт1 
(у цінах попереднього року) 105,82 101,5 100,3 101,5 98,3 94,7 100,33

у розрахунку на одну особу  106,1 101,8 100,3 101,3 98,1 94,6 …

Реальний наявний дохід 
населення1 … 124,8 125,0 108,7 85,7 85,6 103,0

Фінансовий результат до 
оподаткування4 × 605,35 × × × × 102,1

Продукція промисловості6 111,4 109,6 111,9 103,7 92,9 98,3 96,9

Продукція сільського 
господарства 111,6 101,5 103,0 103,5 104,2 91,1 100,0

Капітальні інвестиції ... ... ... 96,4 63,9 132,4 85,9

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла 106,8 95,5 178,3 83,7 69,0 162,7 58,0

Перевезення вантажів 
автомобільним транспортом 103,1 102,0 83,4 105,1 103,7 92,3 113,0

Перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 
загального користування  122,7 96,2 104,0 104,1 98,4 92,7 76,9

Роздрібний товарооборот 
підприємств 105,9 109,1 103,3 103,3 100,8 86,5 98,2

Експорт товарів 130,0 119,5 86,8 100,3 103,1 83,8 110,2

Імпорт товарів 107,4 190,8 108,3 90,3 70,5 70,3 122,2

Експорт послуг … 122,3 126,4 110,6 90,0 133,5 99,7

Імпорт послуг … 73,5 18,1 93,3 59,9 126,2 81,2

Кількість постійного населення 
(на кінець року) 99,6 99,6 100,0 100,1 100,2 100,0 99,8

Кількість зайнятих 106,8 102,4 101,6 101,1 94,6 99,1 102,4

Кількість безробітних  
(за методологією МОП) 98,5 80,5 91,5 93,7 117,2 102,4 94,7

Середньомісячна заробітна 
плата   

номінальна 127,2 140,7 120,4 106,6 103,8 118,3 125,5

реальна 99,0 125,1 111,5 108,0 93,2 78,1 112,1
  

1 Див. першу виноску до табл. 1.5. 
2 Див. другу виноску до табл. 1.5. 
3 Дані попередні. 
4 Див. третю виноску до табл. 1.5. 
5 Див. четверту виноску до табл. 1.5. 
6 Див. методологічні пояснення до розділу 15. 
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1.7. Основні соціально-економічні показники по містах та районах  
       за 2016 рік 
 
 

(млн.грн) 

 

Продук-    
ція сіль-
ського 
госпо-
дарства   

(у постій-  
них цінах 

2010р.) 

Капі- 
тальні 
інвес- 
тиції 

(у фак-
тичних 
цінах) 

Роздрі-
бний 
товаро-
оборот 
підпри-
ємств 

(у фак-
тичних 
цінах)

 Експорт 
товарів  

Імпорт 
товарів 

Фінан-
совий 

результат 
до опо-
датку-
вання1 

Серед-
ньомі-
сячна 
номі-
нальна 
заробітна 
плата2, 
грн 

    

Чернівецька 
область 4285,7 2668,8 8189,0 3053,9 2449,4  426,7 3828

міста    

Чернівці 89,7 1646,5 5855,2 1862,1 1862,2  240,9 4102

Новодністровськ 2,2 41,7 78,3 – 8,9  4,3 6343

райони    

Вижницький 245,2 73,1 291,2 329,1 11,4  27,3 3452

Герцаївський 163,5 33,5 63,9 53,3 9,9  3,5 3685

Глибоцький 462,1 129,6 364,2 147,7 94,9  16,0 3269

Заставнівський 373,1 40,4 77,7 15,7 201,6  –19,3 3375

Кельменецький 357,6 42,4 106,3 16,9 6,2  29,9 3308

Кіцманський 497,2 151,8 264,1 92,1 61,7  37,9 3136

Новоселицький 545,0 154,6 506,8 169,2 111,3  –8,9 2929

Путильський 89,6 28,4 31,8 89,6 2,8  11,5 4109

Сокирянський 422,6 82,4 148,1 49,1 8,0  47,6 3283

Сторожинецький 425,8 188,3 224,2 204,8 43,2  25,3 3618

Хотинський 612,1 56,1 177,2 24,4 27,4  10,7 3238
     

1 Див. третю виноску до табл. 1.5. 
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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1.8. Питома вага Чернівецької області в Україні 
 

(відсотків) 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

   
Територія 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   
Наявне населення 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1       

Національні рахунки

Випуск1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ...   
Валовий регіональний продукт1 1,02 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 ...   

Наука та інновації

Кількість організацій (підприємств), 
що виконували наукові дослідження
і розробки 1,1 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0   
Кількість працівників, задіяних у 
виконанні наукових досліджень і 
розробок3 0,7 0,7 1,5 1,6 1,6 0,9 0,94 

   
у тому числі мали  
науковий ступінь      
доктора наук 0,3 0,5 1,8 1,5 1,9 1,1 1,3   
доктора філософії  
(кандидата наук) 0,6 0,7 2,0 2,3 2,7 1,2 1,4   
Впровадження інноваційних  
видів продукції 5,5 2,4 2,1 0,7 0,7 1,0 …5 
   

Сільське господарство

Продукція сільського господарства 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,7   
продукція рослинництва 1,8 1,6 1,8 1,6 1,7 1,6 1,4   
продукція тваринництва 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3   

Виробництво основних сільськогосподарських культур 

Культури зернові та зернобобові 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8   
у тому числі      
пшениця озима і яра 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7   
жито озиме та яре 0,6 0,3 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4   
ячмінь озимий та ярий 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7   
Буряк цукровий фабричний 2,4 1,2 0,8 0,1 0,7 0,1 …6
   
Льон-довгунець (волокно) 3,9 0,8 – – – – –   
Картопля 2,1 2,2 2,7 2,7 2,6 2,8 2,7   
Культури овочеві  2,5 2,5 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4   
Коренеплоди кормові  (включаючи 
цукровий буряк кормовий) 3,1 3,8 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7
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Продовження табл. 1.8 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016    

Кількість сільськогосподарських тварин
Велика рогата худоба 2,1 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4   
у тому числі корови 2,4 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7   
Свині 1,8 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2   
Вівці та кози 3,2 3,0 2,7 2,9 3,3 3,3 3,4   

Виробництво основних видів продукції тваринництва 
М’ясо (реалізація сільськогос-
подарських тварин на забій в 
живій масі) 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0   
у тому числі свинина 1,6 2,5 3,1 2,7 2,6 2,5 2,8   
Молоко 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8   
Яйця 2,1 1,9 2,4 1,9 1,9 2,2 2,2   
Вовна 5,0 4,0 3,7 4,3 5,8 6,0 6,4   

Транспорт
Залізничний

Експлуатаційна довжина 
залізничних колій 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0   
Відправлено пасажирів 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4   

Автомобільний
Протяжність автомобільних  
шляхів з твердим покриттям 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8   
Перевезено вантажів 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5   
Вантажооборот 1,0 1,1 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9   
Перевезено пасажирів 0,9 0,7 1,0 1,3 1,5 1,8 1,5   
Пасажирооборот 1,1 1,2 1,6 2,6 3,3 3,5 2,1   

Тролейбусний
Експлуатаційна довжина 
тролейбусних ліній загального 
користування (в однопутному 
обчисленні) 1,7 1,8 2,0 2,0 2,4 2,6 2,6   
Перевезено пасажирів 2,7 3,2 3,8 3,0 2,9 2,6 2,4   
Пасажирооборот 3,0 2,7 3,7 2,9 2,8 2,6 2,4   

Капітальні інвестиції та будівництво
Капітальні інвестиції … … 0,9 0,8 0,8 1,0 0,7   
Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла 2,1 2,6 3,2 3,0 2,4 3,5 2,4   
Обсяг виконаних будівельних 
робіт 0,8 1,4 1,3 1,5 1,6 1,7 1,4
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Продовження табл. 1.8 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

   
Внутрішня торгівля    

Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств  1,7 1,5 1,5 1,2 1,5 1,6 1,5   

Зовнішньоекономічна діяльність   
Прямі іноземні інвестиції 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2   
Експорт товарів 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3   
Імпорт товарів 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   
Експорт послуг … 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2   
Імпорт послуг … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Освіта і культура   
Кількість учнів      
у загальноосвітніх  
навчальних закладах 2,0 2,2 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6   
у професійно-технічних 
навчальних закладах 
(Міністерства освіти і науки) 1,5 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3   
Кількість студентів у вищих 
навчальних закладах      

I–ІІ рівнів акредитації 2,6 2,7 2,8 3,1 3,8 3,9 3,9   
ІІІ–ІV рівнів акредитації 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7   
Книжковий фонд масових 
бібліотек 2,0 2,1 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2   
Кількість клубних закладів 2,0 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3   

Охорона здоров’я   
Кількість лікарів усіх 
спеціальностей 1,9 2,2 2,57 2,67 2,97 2,97 2,97 
   
Кількість середнього медичного 
персоналу 1,7 1,8 2,0 2,1 2,5 2,5 2,5   
Кількість санаторіїв і 
пансіонатів з лікуванням 1,1 1,1 1,4 1,0 0,5 1,0 1,1   
у них ліжок 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5
   

1 Див. першу виноску до табл. 1.5. 
2 Див. другу виноску до табл. 1.5. 
3 Дані за 2010, 2013–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та 
осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-
педагогічних працівників). 
4 Без урахування науково-педагогічних працівників. 
5 Форма державного статистичного спостереження № 1-інновація (річна) “Обстеження 
інноваційної діяльності промислового підприємства”, починаючи з 2015р., подається один раз на 
два роки. 
6 Дані  не  оприлюднюються  з метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  “Про 
державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. 
7 Без зубних лікарів. 


