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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник “Міста та райони Чернівецької області в 

цифрах, 2016” містить широкий спектр статистичних показників 
соціально-економічного стану міст обласного значення та районів 
Чернівецької області у 2016 році порівняно з попередніми роками. 

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

Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому публікуються 
показники соціально-економічного розвитку міст обласного значення та 
районів області, які використовуються при проведенні моніторингу та 
оцінки результативності реалізації в області державної регіональної 
політики відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 01.12.2015 №839-Р.  

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. 

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 
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СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 
 

% – відсоток 
га – гектар 
грн – гривня 
дол. США – долар США 
кг – кілограм 
ккал –кілокалорія 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
л – літр 
м – метр 
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
млн – мільйон  
мм – міліметр 
од – одиниця 
пас.км – пасажиро-кілометр 
прим – примірник 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
ц – центнер (100 кг) 
шт – штука 

 
 

 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
  

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 (×) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу
“у тому числі”, 
“з них” 

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

1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

16                                         Міста та райони Чернівецької області в цифрах, 2016 
Головне управління статистики у Чернівецькій області 

1.2. Кількість релігійних громад по містах та районах  
       на 1 січня 2017 року1 
 

 Усього 

У тому числі за конфесіями 

Україн-
ська 

правос-
лавна 
церква 

Україн-
ська 

правос-
лавна 
церква 
Київсь-
кого 

патріа-
рхату 

Україн-
ська 

автоке-
фальна  
правос-
лавна 
церква 

Римо-
католи-
цька 
церква 

Україн-
ська 
греко-
католи-
цька 
церква 

   
Чернівецька 
область 1150 426 174 9 30 26

 

міста   

Чернівці 187 27 46 4 4 5

Новодністровськ 8 1 1 – 1 –

райони   

Вижницький 93 33 27 1 3 4

Герцаївський 50 30 – – – –

Глибоцький 81 38 4 – 2 1

Заставнівський 97 32 26 – 1 2

Кельменецький 71 31 2 – – –

Кіцманський 108 45 32 3 2 3

Новоселицький 103 41 3 – 2 5

Путильський 43 30 4 – – 2

Сокирянський 71 25 1 – – –

Сторожинецький 129 53 25 1 14 3

Хотинський 109 40 3 – 1 1
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Продовження табл. 1.2 

 

У тому числі за конфесіями
громади 
руської 
правос-
лавної 
старо-
обряд-
ницької 
церкви 

протес-
тантські 
релігій-
ні орга-
нізації 

громади 
іудей-
ського 
віроспо-
відання 

громади 
мусуль-
ман 

органі-
зації 

східних 
культів 

інші 
органі-
зації 

   
Чернівецька 
область 9 450 14 1 1 10

 

 

міста   

Чернівці 1 78 11 1 1 9

Новодністровськ – 5 – – – –

райони   

Вижницький 1 23 1 – – –

Герцаївський – 20 – – – –

Глибоцький 1 35 – – – –

Заставнівський – 36 – – – –

Кельменецький – 38 – – – –

Кіцманський – 22 – – – 1

Новоселицький – 51 1 – – –

Путильський – 7 – – – –

Сокирянський 4 41 – – – –

Сторожинецький 1 32 – – – –

Хотинський 1 62 1 – – –

     

1 За даними управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації. 
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1.3. Основні соціально-економічні показники по містах та районах  
за 2016 рік 
 

 
Територія1, 
тис.км2 

Чисельність 
наявного 

населення, на 
1 січня 2017р., 

тис. осіб 

Щільність 
населення, 
осіб на 1 км2 

Середньо-
облікова 
кількість 
штатних 

працівників2, 
осіб 

Середньомі-
сячна 

номінальна 
заробітна 
плата2, грн 

   

Чернівецька 
область 8,096 908,1 112,2 116550 3828

міста   

Чернівці 0,153 266,0 1738,8 63311 4102

Новодністровськ 0,007 10,9 1558,4 2463 6343

райони   

Вижницький 0,897 55,5 61,9 5470 3452

Герцаївський 0,308 33,1 107,5 2462 3685

Глибоцький 0,674 74,1 109,9 5038 3269

Заставнівський 0,619 49,5 79,9 4124 3375

Кельменецький 0,671 40,6 60,6 2863 3308

Кіцманський 0,608 68,8 113,2 6024 3136

Новоселицький 0,738 77,8 105,4 6251 2929

Путильський 0,884 26,4 29,8 3355 4109

Сокирянський 0,661 42,9 65,0 3394 3283

Сторожинецький 1,160 100,3 86,4 7101 3618

Хотинський 0,716 62,2 86,9 4694 3238
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Продовження табл. 1.3 

 

Продукція 
сільського 

господарства      
(у постійних цінах 
2010р.), млн.грн 

У тому числі 
Роздрібний 
товарооборот 
підприємств (у 

фактичних цінах), 
млн.грн 

рослинництва тваринництва 

  

Чернівецька 
область 4285,7 2664,9 1620,8 8189,0

міста  

Чернівці 89,7 76,0 13,7 5855,2

Новодністровськ 2,2 2,1 0,1 78,3

райони   

Вижницький 245,2 132,5 112,7 291,2

Герцаївський 163,5 76,8 86,7 63,9

Глибоцький 462,1 227,8 234,3 364,2

Заставнівський 373,1 245,9 127,2 77,7

Кельменецький 357,6 246,7 110,9 106,3

Кіцманський 497,2 268,5 228,7 264,1

Новоселицький 545,0 310,0 235,0 506,8

Путильський 89,6 17,4 72,2 31,8

Сокирянський 422,6 336,6 86,0 148,1

Сторожинецький 425,8 242,9 182,9 224,2

Хотинський 612,1 481,7 130,4 177,2
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Продовження табл. 1.3 

 

Експорт 
товарів, 
тис.дол.    
США        

Імпорт 
товарів, 
тис.дол.       
США        

Фінансовий 
результат  

до оподатку-
вання3, 
млн.грн 

Капітальні 
інвестиції, 
млн.грн 

Прийняття в 
експлуатацію 
загальної 

площі житла4, 
тис.м2 

   

Чернівецька 
область 119319,1 95758,4 426,7 2668,8 221,6

міста   

Чернівці 72718,1 72809,4 240,9 1646,5 141,1

Новодністровськ – 343,7 4,3 41,7 0,4

райони   

Вижницький 12843,2 445,1 27,3 73,1 5,0

Герцаївський 2086,2 385,6 3,5 33,5 2,2

Глибоцький 5792,5 3704,2 16,0 129,6 16,7

Заставнівський 607,0 7881,4 –19,3 40,4 1,9

Кельменецький 650,5 238,0 29,9 42,4 2,3

Кіцманський 3609,2 2430,2 37,9 151,8 8,9

Новоселицький 6603,4 4353,7 –8,9 154,6 10,9

Путильський 3501,2 108,7 11,5 28,4 2,3

Сокирянський 1946,9 312,0 47,6 82,4 1,2

Сторожинецький 8003,1 1680,6 25,3 188,3 26,6

Хотинський 957,8 1065,8 10,7 56,1 2,1
   

1 За даними Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. 
2 Тут і надалі (табл. 1.4, 1.5) дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
3 Дані наведено без банків і бюджетних установ. 
4 Див. методологічні положення до розділу 14. 
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1.4. Індекси основних соціально-економічних показників  
       по містах та районах за 2016 рік 
 

(відсотків до попереднього року) 

 

Чисельність 
наявного 
населення,   
на 1 січня 

2017р. 

Продукція 
сільського 

господарства  

У тому числі Прийняття в 
експлуатацію 
загальної 

площі житла 
рослин-
ництва 

тварин-  
ництва 

   

Чернівецька 
область 99,8 100,0 101,0 98,3 58,0

міста   

Чернівці 99,9 95,5 94,2 103,8 107,7

Новодністровськ 99,9 62,9 61,8 100,0 44,9

райони         

Вижницький 99,8 96,2 93,6 99,6 41,3

Герцаївський 100,1 104,1 107,6 101,3 27,5

Глибоцький 100,1 99,0 101,8 96,5 30,7

Заставнівський 99,4 94,0 93,5 94,9 10,5

Кельменецький 98,9 108,3 113,3 98,6 28,7

Кіцманський 99,5 95,8 91,9 100,9 26,1

Новоселицький 99,6 97,9 97,2 98,9 30,0

Путильський 100,4 100,7 100,6 100,7 40,2

Сокирянський 99,0 105,3 107,9 96,0 14,5

Сторожинецький 100,7 102,1 105,1 98,4 46,6

Хотинський 99,3 101,7 103,5 95,8 26,8
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Продовження табл. 1.4 

 

Середньо-
облікова 
кількість 
штатних 

працівників1 

Середньомі-
сячна 

номінальна 
заробітна 
плата1 

Роздрібний 
товарооборот 
підприємств  
(у фактичних 

цінах) 

 Експорт 
товарів 

Імпорт 
товарів 

   

Чернівецька 
область 99,2 125,5 98,2 110,2 122,2

міста   

Чернівці 102,0 127,3 99,7 109,1 117,9

Новодністровськ 113,2 140,2 94,4 – 101,0

райони   

Вижницький 108,5 113,3 117,3 128,6 195,9

Герцаївський 78,6 129,1 105,7 219,6 77,2

Глибоцький 99,7 113,6 83,4 158,3 266,9

Заставнівський 103,2 131,2 92,4 94,6 161,6

Кельменецький 96,8 133,7 88,5 38,2 64,0

Кіцманський 92,5 121,4 85,5 135,9 183,7

Новоселицький 96,4 119,9 102,4 80,7 158,0

Путильський 111,1 128,0 104,8 93,4 120,9

Сокирянський 72,2 102,8 98,7 77,8 10,8

Сторожинецький 94,9 123,3 97,3 114,1 152,7

Хотинський 97,5 125,3 81,0 155,1 138,1
   

1 Див. другу виноску до табл. 1.3. 
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1.5. Питома вага міст та районів у загальнообласних основних   
       соціально-економічних показниках за 2016 рік 

 
(відсотків) 

 Територія 
Чисельність  

наявного населення     
на 1 січня 2017р.  

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників1 

 

Чернівецька 
область 100,0 100,0 100,0

міста 

Чернівці 1,9 29,3 54,3

Новодністровськ 0,1 1,2 2,1

райони 

Вижницький 11,1 6,1 4,7

Герцаївський 3,8 3,6 2,1

Глибоцький 8,3 8,2 4,3

Заставнівський 7,7 5,4 3,5

Кельменецький 8,3 4,5 2,5

Кіцманський 7,5 7,6 5,2

Новоселицький 9,1 8,6 5,4

Путильський 10,9 2,9 2,9

Сокирянський 8,2 4,7 2,9

Сторожинецький 14,3 11,0 6,1

Хотинський 8,8 6,9 4,0
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Продовження табл. 1.5 

 
Продукція 
сільського 

господарства  

У тому числі Капітальні 
інвестиції 

Прийняття в 
експлуатацію 
загальної 

площі житла рослинництва тваринництва

   

Чернівецька 
область 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

міста   

Чернівці 2,1 2,8 0,9 61,7 63,7

Новодністровськ 0,1 0,1 0,0 1,6 0,2

райони        

Вижницький 5,7 5,0 7,0 2,7 2,2

Герцаївський 3,8 2,9 5,3 1,3 1,0

Глибоцький 10,8 8,5 14,5 4,9 7,5

Заставнівський 8,7 9,2 7,8 1,5 0,9

Кельменецький 8,3 9,3 6,8 1,6 1,1

Кіцманський 11,6 10,1 14,1 5,7 4,0

Новоселицький 12,7 11,6 14,5 5,8 4,9

Путильський 2,1 0,7 4,5 1,1 1,0

Сокирянський 9,9 12,6 5,3 3,1 0,6

Сторожинецький 9,9 9,1 11,3 7,1 12,0

Хотинський 14,3 18,1 8,0 2,1 0,9
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Продовження табл. 1.5 

 
Роздрібний 
товарооборот 
підприємств  

Експорт 
товарів 

Імпорт 
товарів  

 

Чернівецька 
область 100,0 100,0 100,0

міста 

Чернівці 71,5 60,9 76,0

Новодністровськ 1,0 – 0,4

райони 

Вижницький 3,6 10,8 0,5

Герцаївський 0,8 1,7 0,4

Глибоцький 4,4 4,9 3,9

Заставнівський 
0,9 0,5 8,2

Кельменецький 
1,3 0,5 0,2

Кіцманський 3,2 3,0 2,5

Новоселицький 6,2 5,5 4,5

Путильський 
0,4 2,9 0,1

Сокирянський 
1,8 1,6 0,3

Сторожинецький 2,7 6,7 1,8

Хотинський 
2,2 0,8 1,1

   
1 Див. другу виноску до табл. 1.3. 
 
 

 



 

 

 


