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ПЕРЕДМОВА 
 

“Статистичний щорічник Тернопільської області” за 2017 рік містить широкий 

спектр статистичних показників соціально-економічного стану області в 2017 році  

порівняно з 2000, 2005, 2010–2016 роками. Окремі показники наведені у більш віддаленій 

ретроспективі.  

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами 

продукції, організаційними формами, а також районами та містами області. У таблицях за 

видами економічної та промислової діяльності перелік видів діяльності наведений за 

національним класифікатором України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної 

діяльності”, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні 

характеристики, 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, 

валовий регіональний продукт, 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. 

Збірник містить окремий розділ, у якому наведено зіставлення основних показників 

соціально-економічного розвитку України за регіонами. Інформацію за результатами 

державних статистичних спостережень по Україні за 2014–2017 роки наведено і 

розраховано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини  тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

При підготовці щорічника використано дані, отримані органами державної 

статистики від підприємств, установ, організацій, населення шляхом проведення державних 

статистичних спостережень, переписів, вибіркових обстежень, а також адміністративні дані 

органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб. Майже до всіх 

розділів надано методологічні пояснення. 

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і будуть 

уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню 

до раніше опублікованих. 

Користувачам статистичної інформації додатково пропонується електронний 

варіант щорічника. 

Колектив Головного управління статистики у Тернопільській області сподівається, 

що статистичний щорічник буде корисним для всіх, хто вивчає й цікавиться економічним і 

соціальним розвитком області. 
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СКОРОЧЕННЯ  
 

% – відсоток Мкал – мегакалорія 

г – грам млн – мільйон 

га – гектар млрд. – мільярд 

Гкал – гігакалорія мм – міліметр 

год – година н.в.і.у. – не віднесено до інших угруповань 

грн – гривня об – оберт 

дал – декалітр од – одиниця 

дол. США – долар США пас.км – пасажиро-кілометр 

кВт – кіловат пог.м – погонний метр 

кВт·год – кіловат-година см – сантиметр 

кг – кілограм стор. – сторінка 

ккал – кілокалорія т – тонна 

км – кілометр табл. – таблиця 

км2 – квадратний кілометр  ткм – тонно-кілометр 

л – літр тис. – тисяча 

м – метр умов. – умовний 

м. – місто ц – центнер 

м2 – квадратний метр  шт – штука 

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 в таблиці розрядами. 

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

Дві крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації. 

"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. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

… 

1.1. Географічне положення 

 

Тернопільська область знаходиться в західній частині України.  

Площа області – 13,8 тис.км2.  

Протяжність з півночі на південь – 195 км, із заходу на схід – 129 км.  

Межує область з Івано-Франківською, Львівською, Рівненською, 

Хмельницькою, Чернівецькою областями України.  
 

 

1.2. Природно-ресурсний потенціал 

 

Тернопільська область займає західну частину Подільської височини. 

Річки Тернопільщини належать до басейнів Дністра та Прип’яті. 

Найбільшими з них є Дністер (довжина в межах області 215 км), Серет  

(242 км), Збруч (244 км), Стрипа (147 км), Золота Липа (85 км), Нічлава (83 км), 

Горинь (50 км). 

Територія області розташована в лісостеповій зоні. Основні типи 

ґрунтів: чорноземи, сірі лісові, лучно-болотні. 

Клімат Тернопільщини помірно-континентальний з нежарким літом, 

м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. Найбільше опадів випадає на 

заході і на північному заході, найменше – на південному сході. Упродовж 

року на території області переважали північно-західні та північно-східні 

вітри, влітку – південно-східні. 

Достатнє зволоження, сприятливий температурний режим та 

ґрунтовий покрив створюють на всій території області в цілому сприятливі 

умови для вирощування сільськогосподарських культур лісостепової зони, 

зокрема пшениці, ячменю, жита, вівса, буряка цукрового, картоплі, 

культур овочевих та кормових; у південних районах – культур плодових та 

ягідних. 

Область багата на корисні копалини. Серед них найбільшу групу 

складають вапняки, крейда, мергелі, гіпс, пісковики, вогнетривкі та 

будівельні глини, гравійно-галичникові матеріали, фосфорити, бентоніти, 

які є сировиною для виробництва різноманітних будівельних матеріалів. 

На території області є також незначні запаси бурого вугілля, торфу, а 

також залізних, мідних та марганцевих руд. 
 
 

Географічну довідку складено за матеріалами “Географії Тернопільської 

області” (Заставецька О.В. та інші, Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2004).
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1.3. Адміністративно-територіальний поділ 

 

Кременець 

Чортків 

Бережани 

Шумськ 

Збараж 

Козова 

Зборів 

Підволочиськ 

Ланівці 

Теребовля 

Гусятин 

Заліщики 

Підгайці 

Монастириська 

Бучач 

Борщів 

- обласний центр 

- міста обласного значення 

- районні центри 
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1.4. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  

по районах і містах 
(за даними офіційного веб-порталу  

Верховної Ради України; на 1 січня 2018 року) 

 

Райони 

Об’єднані 

терито-

ріальні 

громади 

Міста 

Селища 

міського 

типу 

Сільські 

населені 

пункти 
усього 

у тому 

числі 

обласного 

значення 

По області 17 38 18 4 17 1023 

Бережанський 1 1 – – – 54 

Борщівський 1 5 1 – 2 70 

Бучацький 1 1 1 – 1 57 

Гусятинський 1 5 2 – 2 61 

Заліщицький 1 – 1 – 1 53 

Збаразький 1 3 1 – 1 75 

Зборівський 1 2 1 – 1 90 

Козівський 1 1 – – 2 53 

Кременецький 1 2 1 – – 67 

Лановецький 1 2 1 – – 52 

Монастириський 1 1 1 – 1 46 

Підволочиський 1 4 1 – 1 60 

Підгаєцький 1 – 1 – – 36 

Теребовлянський 1 4 1 – 2 75 

Тернопільський 1 2 – – 2 56 

Чортківський 1 3 – – 1 56 

Шумський 1 2 1 – – 60 

м.Тернопіль – – 1 1 – – 

м.Бережани 

(міськрада) – – 1 1 – 2 

м.Кременець – – 1 1 – – 

м.Чортків – – 1 1 – – 
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1.5. Склад об’єднаних територіальних громад  

по районах і містах 
(за даними офіційного веб-порталу  

Верховної Ради України; на 1 січня 2018 року) 

 Об’єднані 

терито-

ріальні 

громади 

У них включено 

міста 

селища 

міського 

типу 

сільські 

населені 

пункти 

По області 38 7 12 352 

Бережанський 1 – – 8 

Борщівський 5 1 2 49 

Бучацький 1 – 1 10 

Гусятинський 5 1 2 251 

Заліщицький – – – – 

Збаразький 3 – 1 16 

Зборівський 2 – 1 18 

Козівський 1 – 1 4 

Кременецький 2 1 – 9 

Лановецький 2 1 – 15 

Монастириський 1 – 1 5 

Підволочиський 4 1 1 59 

Підгаєцький – – – – 

Теребовлянський 4 1 1 572 

Тернопільський 2 – – 21 

Чортківський 3 – 1 14 

Шумський 2 1 – 42 

м.Тернопіль – – – – 

м.Бережани (міськрада) – – – – 

м.Кременець – – – – 

м.Чортків – – – – 
 

1 Уключаючи два сільські населені пункти Теребовлянського району, які входять у Хоростківську міську ОТГ. 
2 Без урахування двох сільських населених пунктів, які входять у Хоростківську міську ОТГ Гусятинського району. 
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1.6. Територія, чисельність і щільність наявного населення  

по районах і містах 
 (на 1 січня 2018 року) 

 

Територія1, 

км2 

Чисельність 

населення2, 

тис. 

У тому числі 
Відсоток 

міського 

населення 

Щільність 

населення, 

осіб на 

1 км2 
міське сільське 

По області 13824 1052,3 472,7 579,6 44,9 76,1 
Бережанський 612 20,9 х 20,9 х 34,1 
Борщівський 1006 66,4 19,0 47,4 28,5 66,0 
Бучацький 802 63,1 14,8 48,3 23,5 78,7 
Гусятинський 1016 59,3 22,5 36,8 37,9 58,4 
Заліщицький 684 46,1 12,5 33,6 27,1 67,3 
Збаразький 863 57,1 17,3 39,8 30,3 66,1 
Зборівський 978 41,0 9,3 31,7 22,6 42,0 
Козівський 694 37,5 10,9 26,6 29,0 54,0 
Кременецький 899 46,6 7,7 38,9 16,6 51,8 
Лановецький 632 29,3 8,6 20,7 29,4 46,4 
Монастириський 558 27,2 9,0 18,2 33,2 48,7 
Підволочиський 837 41,9 11,8 30,1 28,3 50,0 
Підгаєцький 496 18,1 2,7 15,4 15,1 36,5 
Теребовлянський 1130 64,8 19,1 45,7 29,4 57,4 
Тернопільський 749 67,1 11,7 55,4 17,4 89,6 
Чортківський 892 44,1 3,4 40,7 7,7 49,5 
Шумський 838 33,4 5,5 27,9 16,6 39,8 
м.Тернопіль 59 218,7 218,7 х 100,0 3706,0 
м.Бережани 
(міськрада) 49 19,5 18,0 1,5 92,3 397,6 
м.Кременець 19 21,2 21,2 х 100,0 1117,6 
м.Чортків 11 29,0 29,0 х 100,0 2641,5 

 

 

1 За останніми даними Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області на 1 січня 2016 року. 
2 Розрахунки (оцінки) чисельності наявного населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо 
державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
 

 

1.7. Кількість релігійних організацій 
(за даними управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей Тернопільської 
 обласної державної адміністрації; на початок року) 

 2001 2006 2011 2015 2016 2017 2018 

Усього 1586 1676 1749 1802 1817 1827 1833 
центри, управління (єпархії, 
дієцезії тощо) 8 9 12 12 13 12 13 
громади 1548 1621 1681 1729 1745 1755 1759 
монастирі 20 33 39 44 42 43 44 
місії 2 3 4 4 5 2 2 
братства – – 2 2 1 4 4 
духовні навчальні заклади 8 10 11 11 11 11 11 

Кількість священнослужителів 1054 1267 1236 1376 1393 1491 1493 
Кількість недільних шкіл 613 559 442 389 492 518 520 

 

 

Із кількості зареєстрованих релігійних організацій на початок 2018 року налічувалось: 
православних – 700, католицьких – 932, протестантських – 193, громад іудейського віросповідання – 4, 
громад мусульман – 1, інших організацій – 3. Крім того, діяло 4 незареєстровані релігійні організації. 
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1.8. Основні соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Чисельність постійного 

населення (на кінець 

року)1, тис. 1144,8 1108,9 1080,9 1066,7 1062,5 1055,9 1049,1 

Природний приріст, 

скорочення (–) населення, тис. –5,2 –5,8 –3,7 –3,5 –4,5 –5,0 –5,5 

Кількість зайнятих, тис. 409,4 425,1 431,3 416,0 406,2 407,6 399,1 

Кількість безробітних 

(за методологією МОП), тис. 65,7 42,3 50,8 53,1 54,1 52,8 53,9 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), відсотків 13,8 9,1 10,5 11,3 11,8 11,5 11,9 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата2, грн 135 553 1659 2527 2994 3695 5554 

Доходи населення, млн.грн … 6969 19587 26892 338513 402773 511163,4 

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних цінах), 

млн.грн … 5137 12726 21676 26656 31072 … 

у розрахунку на одну особу, 

грн … 4603 11713 20228 24963 29247 … 

Індекс споживчих цін (грудень 

до грудня попереднього року), 

відсотків 126,8 108,4 108,5 125,4 145,1 111,6 113,3 

Індекс цін реалізованої продукції 

сільського господарства 

сільськогосподарськими 

підприємствами (до 

попереднього року), відсотків 192,5 112,3 125,8 130,0 159,6 115,8 115,6 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції5, 

млн.грн … … 5469,6 9448,5 13541,2 16485,76 21684,74 

Прийнято в експлуатацію 

загальної площі житла, тис.м2 149 245 2887 2397 4807 234 293 

Капітальні інвестиції, млн.грн х х 2138,4 2590,0 3827,5 4888,2 7150,6 

Перевезення вантажів усіма 

видами транспорту8, млн.т 13,8 10,6 11,1 20,4 18,4 19,3 21,5 

Відправлення (перевезення) 

пасажирів транспортом загаль-

ного користування9, млн. 79,9 96,5 100,0 91,1 94,8 84,1 76,4 
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Продовження табл. 1.8 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Експорт товарів, 

млн.дол США 42,8 76,1 131,4 359,0 291,0 294,3 380,2 

Імпорт товарів, 

млн.дол США 26,5 95,9 209,8 303,7 259,4 274,9 351,7 

Експорт послуг10, 

млн.дол США 1,7 9,6 26,4 55,9 43,5 79,9 57,8 

Імпорт послуг10, 

млн.дол США 0,5 1,6 6,1 8,5 10,4 5,8 8,7 

Оборот роздрібної торгівлі  

підприємств (у фактичних 

цінах)11, млн.грн 616,3 2698,3 9095,6 16737,4 20260,3 22494,4 х 

Оборот роздрібної торгівлі  

підприємств роздрібної 

торгівлі (у фактичних 

цінах)12, млн.грн х х х х х х 11651,0 

Фінансовий результат до 

оподаткування13, млн.грн –44,1 131,4 197,9 –5796,2 –2088,0 –55,3 2219,34 

 

 

1 Розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
2 За 2000 та 2005 роки дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з 

урахуванням цензу за кількістю найманих працівників, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
3 Оновлені дані.  
4 Попередні дані. 
5
 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності 

формуються за однорідними видами діяльності) та з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів 

підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме 

підприємство.  
6 Дані уточнені. 
7 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків (накази Мінрегіону 

України від 24.04.2015 № 79, 19.03.2013 № 95, 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035). 
8 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб та вантажних перевезень пікапами і фургонами 

на шасі легкових автомобілів, з 2005 року – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.  
9 У 2000 році – з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та 

юридичними суб’єктами малого бізнесу, з 2005 року – з урахуванням комерційних пасажирських перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями. 

10
 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). 
11 Дані наведено щодо підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі 

(мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності). 
12 Дані наведено щодо підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля. Безпосереднє порівняння даних за 2017 рік з аналогічними даними попередніх років є 

некоректним. 

13 За 2000 та 2005 роки наведено фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
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1.9. Індекси основних соціально-економічних показників 
(відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Чисельність постійного 

населення (на кінець року)  99,4 99,3 99,6 99,7 99,6 99,4 99,3 

Кількість зайнятих 101,8 109,6 102,2 93,9 97,6 100,3 97,9 

Кількість безробітних (за 

методологією МОП)  107,9 80,4 94,4 114,9 101,9 97,6 102,1 

Середньомісячна заробітна 

плата        

номінальна 120,4 142,5 119,6 107,1 118,5 123,4 150,3 

реальна … 128,1 111,0 95,1 77,2 109,8 129,5 

Реальний наявний дохід 

населення … 128,1 120,0 86,5 85,81 103,11 108,91,2 

Валовий регіональний продукт 

(у цінах попереднього року) … 102,5 100,4 108,0 93,7 98,5 103,62 

у розрахунку на одну особу … 103,1 100,8 108,3 94,0 99,0 … 

Продукція промисловості 116,0 109,0 102,5 116,5 92,1 110,3 108,5 

Продукція сільського 

господарства  116,3 99,0 94,9 113,9 88,8 104,6 111,1 

Прийнято в експлуатацію 

загальної площі житла 131,1 126,6 197,2 60,4 200,7 48,9 125,0 

Капітальні інвестиції х х х 71,7 115,2 117,2 142,3 

Перевезення вантажів усіма 

видами транспорту 84,3 95,1 77,7 110,8 90,1 105,0 111,6 

Відправлення (перевезення) 

пасажирів транспортом 

загального користування 90,9 94,1 99,7 107,0 104,1 88,7 90,8 

Експорт товарів 100,2 82,0 102,4 98,3 81,1 101,1 129,9 

Імпорт товарів 83,6 143,2 117,0 86,8 85,4 106,0 127,9 

Експорт послуг 274,6 120,1 202,3 95,8 77,8 183,9 72,3 

Імпорт послуг 134,7 89,9 152,2 67,0 122,7 55,7 149,9 

Оборот роздрібної торгівлі 

підприємств3 (у порівнянних 

цінах) 119,4 126,0 105,6 98,7 86,9 102,1 х 

Оборот роздрібної торгівлі 

підприємств роздрібної 

торгівлі4 (у порівнянних цінах) х х х х х х 99,2 
 

 

1 Див. третю виноску до табл. 1.8. 
2 Див. четверту виноску до табл. 1.8. 
3 Див. одинадцяту виноску до табл. 1.8. 
4 Див. дванадцяту виноску до табл. 1.8. 
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1.10. Частка області в Україні 
(відсотків) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

        

Чисельність наявного населення   

(на кінець року) 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 

міське  1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

сільське 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 

Валовий реґіональний продукт … 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 ... 

Освіта 

Кількість дітей у дошкільних 

навчальних закладах 1,9 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 

Кількість учнів         

у загальноосвітніх  навчальних 

закладах 2,5 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,7 

у професійно-технічних 

навчальних закладах 2,1 2,6 3,0 3,4 3,4 3,3 3,2 

Кількість студентів у вищих 

навчальних закладах 2,8 2,5 2,2 2,5 2,5 2,7 2,7 

Охорона здоров’я 

Кількість лікарів усіх 

спеціальностей 2,4 2,4 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

Кількість середнього медичного 

персоналу 2,3 2,5 2,6 3,1 3,1 3,1 3,0 

Кількість лікарняних ліжок 2,3 2,3 2,3 2,9 2,8 2,8 2,8 

Відпочинок та туризм 

Місткість готельних закладів 2,4 2,9 2,1 1,7 2,0 2,2 2,2 

Кількість ліжок (місць) у 

спеціалізованих засобах 

розміщування 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 

Кількість туристів 1,2 2,0 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 

Промисловість 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції … 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 

Виробництво окремих видів промислової продукції 

Хліб та вироби хлібобулочні, 

нетривалого зберігання 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

Цукор білий кристалічний 

буряковий 8,6 8,6 8,2 13,2 9,3 9,5 13,8 

Води натуральні мінеральні газовані … 0,8 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 
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Продовження табл. 1.10 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Спирт етиловий неденатурований із 

вмістом спирту не менше 80 об% 18,8 27,1 26,8 27,7 33,4 22,4 26,1 

Цегла невогнетривка керамічна 

будівельна (крім виробів з борошна 

кам’яного кремнеземистого чи 

ґрунтів діатомітових) 2,8 3,9 1,4 0,6 0,8 1,0 1,0 

Елементи конструкцій збірні для 

будівництва з цементу, бетону або 

каменю штучного 1,2 3,8 3,0 3,7 3,5 3,8 3,8 

Сільське господарство 

Площа сільськогосподарських угідь 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

у тому числі ріллі 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Продукція сільського господарства 3,5 2,9 3,0 3,6 3,4 3,3 3,8 

продукція рослинництва  3,5 2,8 3,1 3,9 3,4 3,4 4,0 

продукція тваринництва 3,5 3,2 2,8 3,2 3,3 3,3 3,2 

Валовий збір основних сільськогосподарських культур 

Культури зернові 3,0 2,7 3,2 4,2 3,7 3,7 4,2 

Буряк цукровий фабричний 9,1 9,5 11,3 11,0 7,0 7,1 11,7 

Картопля 5,3 3,5 4,5 5,4 4,5 4,5 4,5 

Культури овочеві 2,4 2,0 2,4 2,8 2,8 2,8 3,0 

Культури плодові та ягідні  0,8 1,2 1,1 3,3 3,3 3,7 3,1 

Кількість сільськогосподарських тварин (на кінець року) 

Велика рогата худоба 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9 

у тому числі корови 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,3 

Свині 3,6 4,1 4,6 5,8 6,2 6,3 6,1 

Вівці та кози 0,9 0,8 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 

Птиця 3,3 2,9 2,1 2,4 2,5 2,4 2,3 

Виробництво основних продуктів тваринництва 

М’ясо (в забійній вазі) 2,9 2,5 1,8 2,3 2,4 2,3 2,3 

Молоко  4,0 3,5 3,7 4,3 4,3 4,4 4,4 

Яйця  2,7 2,2 2,2 2,2 2,9 3,6 3,1 

Будівництво та капітальні інвестиції 

Обсяг виконаних будівельних робіт 1,0 1,4 1,1 1,5 1,6 1,8 1,5 

Прийнято в експлуатацію загальної 

площі житла 2,7 3,1 3,1 2,5 4,3 2,5 2,9 

Капітальні інвестиції х                                                                          х 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 
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Продовження табл. 1.10 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Транспорт 

Протяжність автомобільних шляхів з 

твердим покриттям 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 

Перевезення автомобільним 

транспортом        

вантажів 1,4 0,8 0,8 1,5 1,3 1,4 1,5 

пасажирів 1,4 1,7 2,0 2,3 2,8 2,7 2,5 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)                        

(на кінець року) 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Експорт товарів  0,3 0,2 0,3 0,7 0,8 0,8 0,9 

Імпорт товарів  0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 

Експорт послуг 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 

Імпорт послуг 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі 

підприємств1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 1,9 х 

Оборот роздрібної торгівлі 

підприємств роздрібної торгівлі2 х х х х х х 1,4 

Роздрібний товарооборот 

підприємств1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 х 

Роздрібний товарооборот 

підприємств роздрібної торгівлі2 х х х х х х 1,1 
 

 

 

 

1 Див. одинадцяту виноску до табл. 1.8. 
2 Див. дванадцяту виноску до табл. 1.8. 

 


