


Чисельність 
наявного 
населення  на 
1 січня 2017 
року 
становила         
372,7 тис. осіб 

 

          

        

 

 

 
 

 

Розподіл населення за віком 

  

Кількість живонароджених 
3838 осіб

Кількість померлих
3676 осіб

Природний приріст
162 особи

0-14 • 15,5%

15-24 • 11,5%

25-39 • 25,6%

40-64 • 34,3%

65 років 
і старші

• 13,1%

Чоловіків 171319 

 

Жінок 201353 

 

На 1000 жінок 

припадає 

 844 чоловіків 

 

Середній вік населення 39 років 
 



  

 

 
  

 

 

 

За 2016р. в 

обласному 

центрі 

перевезено                                         

185,1 млн. 

пасажирів, в 

тому числі  138,6 млн. – електротранспортом 

та  46,5 млн. – автобусами. 

 

 

25,1

32,0

42,9

74,9

Структура пасажирських 
перевезень у 2016 році

(у % до загального підсумку)

Автотранспорт

Електротранспорт

Трамвайний

Тролейбусний

54 дошкільні 
навчальні 
заклади 

кількість дітей 
17731  

44 загально-
освітні  

навчальні 
заклади 

 

кількість учнів 
38444  

9 
професійно-

технічних 
навчальних 

закладів 

кількість учнів 
4964  

 

14 вищих 
навчальних 

закладів 

кількість 
студентів          
40,6 тис. 

У Вінниці 

діють:                 

1 філармонія,     

2 театри,         

4 музеї,          

34 бібліотеки,   

18 клубних 

закладів 

6 університетів   

2 інститути           

5 коледжів          

1 училище 
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 У 2016 році прийнято в експлуатацію 
житла 218236 м2 загальної площі, що на 
43,4 % більше ніж у 2015 році (152190 м2 

загальної площі). 
 

 

51,8

26,0

22,2

48,2

Структура будівельних робіт
у 2016 році

(у % до загального підсумку)

Інженерні 
споруди

Будівлі

Нежитлові 
будівлі

Житлові 
будівлі

Виконано 

будівельних робіт 

на 1979,8 млн.грн 

становить 83,2% 

загальнообласного 

обсягу робіт 



 

 
Баланс зовнішньої 

торгівлі залишається 

позитивним і 

становить                

410,0 млн.дол. США, 

що засвідчує перевагу 

експортних операцій 

над імпортними. 

 

 Торгівля з 127 
країнами  
світу

зріс експорт:     
товарів – на 13,8%      
послуг – на 6,3%зріс імпорт :       

товарів – на 15,4% 
послуг – на 11,8%

Обсяги за 2016р. - 623,5 
млн.дол. США

Становлять 63,4% обсягу 
по області

Головні країни-
партнери:                    
Індія, Китай, 
Польща,Білорусь,     
Італія, Малайзія

Обсяги за 2016р. -
213,5 млн.дол. США

Становлять 71,3% 
обсягу по області

Головні країни-
партнери:   Китай,  
Російська Федерація, 
Польща, Німеччина, 
Румунія, Італія

Порівняно з 
2015 роком 


