ДО ДНЯ МІСТА МИКОЛАЄВА

У 2019 році Миколаєву виповнюється 230 років. Щиро вітаємо миколаївців та гостей міста з Днем його народження!
Пропонуємо короткий дайджест основних показників соціально-економічного
розвитку міста Миколаєва за 2018 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. 47, тел. (0512) 500824, gus@mk.ukrstat gov.ua.
Територія сучасного міста Миколаєва розташована на
мальовничому півострові, у місці злиття річок Інгула та
Південного Бугу.
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
483,2 тис. осіб
на 1 січня 2019 року
Територія
259,8 км2
за даними Головного управління
Держгеокадастру у Миколаївській області
Щільність населення
1860 осіб на 1 км2
Клімат
Миколаїв розташований у зоні континентального клімату, з малою кількістю опадів,
теплим, часто посушливим літом і порівняно м’якою мінливою зимою.

Розподіл постійного населення
за статтю та однорічними віковими групами на 1 січня 2019 року
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Усе населення

На річці Південний Буг нижче за течією
Варварівського мосту знаходиться Миколаївський яхт-клуб. Тут відбуваються всеукраїнські щорічні парусні змагання.
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ЖИТЛОВИЙ ФОНД

ОСВІТА
Заклади дошкільної освіти
2018 рік

Однією з найголовніших туристичних
зупинок міста є Миколаївський зоопарк. На
даний час його площа займає територію
18,48 га. Колекція становить близько
450 видів і 5,5 тис. екземплярів тварин, з
них понад 220 видів занесені до Червоної
Книги; 90 видів тварин серед українських
зоопарків представлені тільки тут.

Кожен відвідувач міста знайде у Миколаєві щось своє: водні краєвиди, давня
архітектура (будівлі ХVIII-XIX століття), парки (площею 294,3 га), сквери (66 га), бульвари (51,3 га), театри, музеї.
Місто має морську (астрономічну) обсерваторію, яка заснована першою в державі і
є найстарішою серед обсерваторій Східної
Європи.

НАСЕЛЕННЯ

Заклади загальної середньої освіти
2018/2019 навчальний рік

86

84

17,4 тис. дітей

46,8 тис. учнів

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
2018 рік

Заклади вищої освіти
2018/2019 навчальний рік
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ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ
Дитячі заклади відпочинку, які працювали влітку
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Виробництво основних видів промислової продукції у 2018 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), т
Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), т
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше
1%, але не більше 6% у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л, т
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, т
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис. дал
Листи профільовані (ребристі) холоднодеформовані, зі сталі нелегованої, т
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т
Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни неавтоматичні, шт
Подрібнювачі та змішувачі (міксери) харчових продуктів побутові; соковитискачі для фруктів та овочів, з вмонтованим електродвигуном, шт
Теплообмінники, шт
Установки для кондиціювання повітря з агрегатом охолодження (крім тих, що використовуються в автомобілях, у корпусі або у вигляді окремих агрегатів), шт
Вентилятори відцентрові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових вентиляторів або вентиляторів для дахів з вбудованим двигуном потужністю не більше як 125 Вт), шт
Матраци з металевими пружинами (крім матраців з пористої гуми та полімерних матеріалів), тис.шт
Матраци (крім матраців з пористої гуми, полімерних матеріалів і матраців з металевими пружинами), тис.шт

Зовнішня торгівля з країнами світу у 2018 році
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Експорт-імпорт товарів

358046

Експорт товарів підприємствами міста
становив 1337,5 млн.дол. США,
(63,3% загальнообласного показника),
імпорт – 363 млн.дол. США (49%).
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Переважна більшість товарів була спрямована до Індії, Туреччини, Китаю, Саудівської Аравії, Іспанії, Німеччини, а
надходили товари з Білорусі, Китаю, Російської Федерації, США, Німеччини, Італії, Бельгії.
Експорт – 163,1 млн.дол. США
(32,7% загальнообласного показника)

Експорт-імпорт послуг

Імпорт – 21,2 млн.дол. США
(83,7% загальнообласного показника)
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Основу експорту послуг визначили транспортні послуги (64,4% до його загального обсягу), послуги з ремонту та
технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (16,5%), ділові послуги (8,7%), імпорту – послуги,
пов’язані з подорожами (32,5% від його загального обсягу), ділові послуги (31,6%), роялті та інші послуги, пов’язані
з використанням інтелектуальної власності (11,5%).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВО
У 2018 році освоєно (використано) 6,1 млрд.грн капітальних
інвестицій, що становить 60,7% загальнообласного показника.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Питома вага в оптовому товарообороті
підприємств оптової торгівлі

Питома вага в роздрібному товарообороті
підприємств роздрібної торгівлі
Продовольчі товари

У 2018 році у житлових будівлях нового будівництва прийнято в
експлуатацію 36,3 тис.м2 загальної площі житла
(70,7% від прийнятого в області).
Усього збудовано 337 квартир середнього розміру 107,6 м2.

4,4%

Непродовольчі товари
95,6%

ТРАНСПОРТ

58,8%

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Перевезення пасажирів за видами транспорту у 2018 році
(млн. осіб)
Водний транспорт
Автомобільний транспорт

0,2

77,3

Електротранспорт

23,3

41,2%

24,3

Показники діяльності підприємств міста за їх розмірами у 2018 році
За підсумками минулого року,
за критеріями чисельності
працівників та обсягу річного
доходу, відповідно до Господарського Кодексу України в
редакції від 22.03.2012, 5 підприємств міста були віднесені
до категорії великих:
ТОВ СП "Нібулон",
ПАТ "Миколаївобленерго",
ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект",
ТОВ "Техноторг",
ТОВ "Техноторг-Дон".
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