ДО ДНЯ МІСТА МИКОЛАЄВА

У 2017 році Миколаїв відзначає 229 річницю із дня заснування. Щиро вітаємо миколаївців та гостей міста з Днем його народження!
Пропонуємо короткий дайджест основних показників соціально-економічного
розвитку міста Миколаєва за 2017 рік, розміщених у щорічному статистичному
збірнику, який щойно вийшов з друку.
Вартість електронного варіанту щорічника - 137 грн 76 коп.
Для оформлення замовлення на видання необхідно звернутися до сектору поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Головного управління статистики у Миколаївській області: вул. Спаська 75, каб. 32,
тел. (0512) 500824, gus@mk.ukrstat gov.ua .

НАСЕЛЕННЯ
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами
(відсотків до загальної чисельності населення)

Чоловіків - 45,4 %

Жінок - 54,6 %
Середній вік
населення
міста
42,3 роки

Територія сучасного міста Миколаєва розташована на
мальовничому півострові, у місці злиття річок Інгула та
Південного Буга.
Назву місто отримало на честь покровителя мореплавців Святого Миколая. З ім’ям Святого Миколая пов’язані і перша церква, побудована у 1790 році, і перший
корабель.
За короткий для історії час місто перетворилося з
маленької суднобудівної верфі на великий промисловий, діловий, політичний і культурний центр Півдня
України.
Відстань від Миколаєва до столиці України – Києва:
залізницею – 602 км, шосейними шляхами – 480 км.
Чисельність наявного населення
на 1 січня 2018 року
Територія
за даними Головного управління
Держгеокадастру у Миколаївській області

Розподіл населення міста за статтю та віком
у 2017 році

Середній вік
39,4 роки

486,3 тис. осіб

Середній вік
44,7 роки

ОСВІТА

259,8 км2

Щільність населення
1872 особи на 1 км2
Клімат
Миколаїв розташований у зоні континентального клімату, з малою кількістю опадів, теплим, часто посушливим літом і порівняно м’якою мінливою зимою.
Однією з найголовніших туристичних зупинок міста є Миколаївський зоопарк. На
даний час його площа займає територію
18,48 га. Колекція становить понад 450
видів і 5500 екземплярів тварин. Понад 220
видів тварин з них занесені до Червоної
Книги; 90 видів тварин серед українських
зоопарків представлені тільки тут.

Дошкільні навчальні
заклади
2017 рік

Загальноосвітні
навчальні заклади
2017/2018 навчальний рік

Професійно-технічні
навчальні заклади
2017 рік

Вищи навчальні
заклади
2017/2018 навчальний рік

85

13
4,6 тис. учнів

15

86
17,5 тис. дітей

45,4 тис. учнів

30,5 тис. студентів

КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ
На річці Південний Буг нижче за течією Варварівського моста знаходиться
єдиний на Чорному морі Миколаївський яхт-клуб, який з дня заснування
зберіг назву і своє призначення. Тут
відбуваються всеукраїнські щорічні
парусні змагання.
Кожен відвідувач міста знайде у Миколаєві щось своє: розмаїття водних краєвидів, давня
архітектура (будівлі ХVIII-XIX
століття), парки (площею 294,3
га), сквери (66 га), бульвари
(51,3 га), театри, кінотеатри.
Місто
має
морську
(астрономічну) обсерваторію,
яка заснована першою в державі і є найстарішою
серед
обсерваторій Східної Європи.

Заклади культури у 2017 році
3 театри

2 музеї

231,1 тис. відвідувань

280,8 тис. відвідувань

44 бібліотеки

16 клубних закладів

141,1 тис. читачів

4,7 тис. місць у залах

Спортивні споруди
Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше

6

Майданчики з тренажерним обладнанням

69

Тенісні корти

26

Футбольні поля

38

Стрілецькі тири

57

Плавальні басейни

8

Кінноспортивні бази

1

Веслувально-спортивні бази

7

Водноспортивні бази

3

Трампліни лижні для фрістайлу

1

Послуги з тимчасового розміщення у місті надають понад 30 готелів, а відпочити та оздоровитися можна у 5 санаторіях, зокрема, двох дитячих.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виробництво основних видів харчових продуктів у 2017 році
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і
харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових)
Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих)
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувачів речовин жирністю більше 1%, але не більше 6% у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир)
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти

(тонн)

Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за країнами світу в економіці міста
на 31 грудня 2017 року
(відсотків до загального обсягу)

833
403707
431
13243
15691

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє

11761

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання

19022

Вироби здобні
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим
способом)
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), млн. дал

1024
233
10,8

Зовнішня торгівля з країнами світу у 2017 році

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО

Експорт-імпорт товарів

У 2017 році освоєно (використано) 6,3 млн. грн
капітальних інвестицій ( на одну особу 13095 грн ).
У 2017 році прийнято в експлуатацію 50,8 тис. м2
загальної площі житла (усього збудовано 504 квартири)

Експорт товарів підприємствами міста
становив 1247,6 млн. дол. США,
(65,6% загальнообласного показника),
імпорт – 409,6 млн. дол. США
(52,4%)
Переважна більшість товарів була спрямована до Єгипту, Індії, Індонезії, Туреччини, Китаю, а надходили з Білорусі,
Китаю, Російської Федерації, США, Німеччини.

ТРАНСПОРТ

Експорт-імпорт послуг
Експорт послуг – 199,2 млн. дол. США
(43,7% загальнообласного показника)

Перевезення пасажирів за видами транспорту у 2017 році
Автомобільний транспорт

Імпорт послуг – 30,4 млн.дол. США
(90,9% загальнообласного показника)

Водний транспорт

75,8
млн. осіб

0,2
млн. осіб

Електротранспорт

23,6
млн. осіб

26,2
млн. осіб

Основу експорту послуг визначили транспортні послуги (77,1% до його загального обсягу), послуги з ремонту та
технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (11,9%), ділові послуги (6,5%), імпорту – ділові
послуги (43,1% від його загального обсягу), послуги, пов’язані з подорожами (23,4%), транспортні послуги (14,5%).
© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2018

