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ПЕРЕДМОВА 

  
“Статистичний щорічник Вінниччини за 2016 рік” містить широкий 

спектр статистичних показників соціально-економічного стану Вінницької 
області у 2016 році порівняно з 2000, 2005–2015 роками. Статистичні 
показники розподілені за видами економічної діяльності до 2011 року згідно 
Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005  
(КВЕД-2005) починаючи з 2012 року згідно Класифікації видів економічної 
діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), а також за видами продукції, 
регіонами. 

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; природні ресурси та охорона навколишнього середовища; 
національні рахунки; ціни; єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України; енергетика;  промисловість; сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; 
капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність; 
внутрішня торгівля;  діяльність підприємств; наука, технології та інновації; 
міжобласні порівняння, також приведена інформація про результати 
обстежень умов життя домогосподарств, економічної активності населення. 

Основні узагальнюючі показники, які характеризують економічне 
становище області – валовий регіональний продукт та валова додана 
вартість – заслуговують на увагу науковців і фахівців. 

В окремий розділ виділено інформацію про міжобласні порівняння за 
регіонами України. 

Значну кількість показників наведено в розрізі районів та міст 
обласного підпорядкування. 

Цікавими є дані про рівень основних соціально-економічних 
показників розвитку районів та міст обласного значення, їх місце в 
загальноекономічній картині області. 
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До кожного розділу щорічника наведено методологічні пояснення. 
Окремі приведені показники є попередніми і будуть уточнені в 

наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по 
відношенню до раніше опублікованих. 

У щорічнику представлені загальні, найбільш важливі сторони 
соціально-економічного, суспільно-громадського життя Вінниччини. 

У збірнику інформацію за 2014–2016 роки у розділі “Міжобласні 
порівняння” наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Більш детальну інформацію можна отримати в Головному управлінні 
статистики, в його бібліотеці або на замовлення. Щорічник випущено, 
також, на компакт-диску. 

Збірник буде корисний широкому колу користувачів: місцевим 
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, працівникам 
державних установ, викладачам, аспірантам, студентам, всім, хто бажає 
ознайомитись з процесами, які відбуваються в економічній і соціальній 
сфері нашої області. 

Висловлюємо подяку всім особам та установам, які вчасно і 
достовірно подали інформацію, чим збагатили зміст щорічника, і надалі 
сподіваємось на співпрацю. 

Будемо вдячні всім читачам видання за зауваження та побажання 
щодо його змісту і надалі будемо працювати над його вдосконаленням. 
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ: 
 

г – грам 
га – гектар 
Гкал – гігакалорій 
Гкал/год – Гігакалорій на годину 
грн  – гривня 
дал – декалітр 
дол. США – долар США 
кВ.А – кіловольт . ампер 
кВт – кіловат 
кВт∙год – кіловат-годин 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорій 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
коп. – копійка 
крб. – карбованець 
л – літр 
м – метр 
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс – місяць 
Мкал – мегакалорій 
млн. – мільйон 
од – одиниць 
прим – примірник 
р.  – рік 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
т умов.палив – тонни умовного палива 
ц – центнер 
шт – штука 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ: 
 

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

можуть бути виражені використаними у таблиці 
розрядами; 

Символ (х)  – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 
не має сенсу або недоцільне; 

“у тому числі”  
            “з них”  

–
– 

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. Геополітична  характеристика 

Вінницька область розташована в центральній частині України 
  

Чисельність наявного населення   1590,4 тис. осіб  (на 1.01.2017р.) 
  

Територія 26,5  тис.км2   
  

Область  утворена   27 лютого 1932 року 
  

Обласний  центр  місто  Вінниця 
  
Кількість адміністративно-територіальних одиниць 
на 1 січня 2017 року 

районів 27 
міські об`єднані 
територіальні громади 2 

міст обласного значення 6 
сільські об`єднані 
територіальні громади 1 

міст районного значення 12 
селищ міського типу 29 
сільських населених пунктів 1457 



 

Статистичний щорічник Вінниччини за 2016 рік 
Головне управління статистики у Вінницькій області 

28 

Протяжність  
  
з  півночі  на південь 204 км   
із  заходу на  схід 196 км 
 
Крайні точки  
  
на півночі початок р.Настя біля с.Кашперівка      

Козятинського району 
на півдні південь від с.Велика Кісниця     

Ямпільського району 
на заході місце впадіння р.Матерка в   

Дністровське водосховище 
на сході на схід від с.Тернівка Бершадського району 
  
Суміжні держави  
  

на півдні  Республіка Молдова 
  
Суміжні області  
  
на півночі  Житомирська область 
на півдні  Одеська область 
на заході  Чернівецька та Хмельницька області 
на сході  Київська, Кіровоградська та 

Черкаська області 
  
Відстань від Вінниці до Києва  
  
автомобільним сполученням   266 км  
  
Клімат помірно-континентальний  
 
Річна кількість опадів у 2016 році  (за даними Вінницького обласного 
                                                                                   центру Гідрометеорології, мм) 
468 мм 
 
Середня температура повітря у січні: –5,2оС;  у липні: +20,8оС 
  
Найбільші ріки (протяжність на території області; км) 
  
Південний Буг 352 
Соб 115 
Гірський Тікач 11 
 




