
Пропонуємо короткий дайджест основних показників соціально-економічного 
розвитку міста Миколаєва за 2020 рік 

НАСЕЛЕННЯ  

 

У 2020 році працювали  

1 туроператор та 73 турагенти 
 

Ними реалізовано  

4,6 тис. туристичних пакетів 

(94,7% для подорожей за кордон), 

загальною вартістю 132,1 млн.грн 
 

Загалом обслуговано 

9 тис. туристів 
 

Розподіл постійного населення за віковими групами  
на 1 січня 2021 року  

 Осіб Відсотків 

У віці, років   

0–14 62 554 13,3 

15–19 19 672 4,2 

20–34 85 939 18,2 

35–59 183 720 38,9 

60+ 119 721 25,4 

місту    

роки 

ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ  

476,1 тис. осіб 
Чисельність наявного населення  

на 1 січня 2021 року 
 
 

1833 осіб на 1 км2   
Щільність населення  

Миколаєву 

 

●Територія сучасного м.Миколаєва розташована на мальовничому півострові, у місці 
злиття річок Інгула та Південного Бугу.  

●Назву місто отримало на честь покровителя мореплавців Святого Миколая. З його ім’ям 
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. 

●Територія (за даними Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 
області) – 259,8 км2.   

●Клімат – континентальний, з малою кількістю опадів, теплим, часто посушливим літом і 
порівняно м’якою мінливою зимою. 

●Однією з найголовніших туристичних зупинок міста є Миколаївський зоопарк, площа 
якого складає 18,48 га, колекція – близько 450 видів і 5,5 тис. екземплярів тварин. 

●Місто має морську (астрономічну) обсерваторію, яка заснована першою в державі і є 
найстарішою серед обсерваторій Східної Європи.  

 

2858 немовлят 
(1479 хлопчика та 1379 дівчат) 

Народилося 
 

 

На 1000 жінок 

припадає 831 чоловік 
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Кількість підприємств 

Кількість                                                      
зайнятих працівників

Кількість                                                       
найманих працівників

Обсяг реалізованої                                                                                
продукції  (робіт, послуг)

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства (у т.ч. мікропідприємства)

82  
 49,1 тис. учнів 

Заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 

2020 рік 

Заклади загальної  
середньої освіти 

2020/21 навчальний рік 

ОСВІТА 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

10138 тис.м2 

Загальна площа житлових приміщень 
 

21,5 м2 загальної площі  

У середньому на одну особу 

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2021 

Експорт-імпорт послуг 

 

173,6 млн.дол. США 

Експорт 
 

13,7 млн.дол. США 

Імпорт 

Експорт товарів, %  

Переважна більшість пос-
луг надавалася представ-
никам Швейцарії (38,5% до 
його загального обсягу), 
Єстонії (5,3%), Білорусі 
(5,1%), Республіки Корея та 
Нідерландів (по 4,1%); 
отримувалася від представ-
ників Туреччини (25,3% до 
його загального обсягу), 
Кіпру (9,9%), Естонії (9,1%), 
Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північ-
ної Ірландії (7,4%), Болгарії 
(6,4%), Литви (5,9%). 

382,3 
млн.дол. 

США 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Роздрібна  
торгівля 

Оптова  
торгівля 

Продовольчі товари 

43,3% 5,4% 

56,7% 94,6% 
Непродовольчі товари 

28,9 тис.м2 

Загальна площа житлових будівель,  
прийнятих в експлуатацію  

1624,1 
млн.дол. 

США 

309 квартир 

Прийнято 
в експлуатацію 

 

93,4 м2  

Середній розмір 
 квартири 

БУДІВНИЦТВО 

Імпорт товарів, % 

Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами 
у 2020 році (попередні дані) 

(%) 

За підсумками 2020 року, за критеріями чисельності працівників та 
обсягу річного доходу, відповідно до Господарського Кодексу Ук-
раїни в редакції від 22.03.2012, 6 підприємств міста були віднесені 
до категорії великих: ТОВ СП «Нібулон», ДП «НВКГ «Зоря»-
«Машпроект», ТОВ «Техноторг», ТОВ «Техноторг Дон», 
ТОВ «Кворум-Нафта», АТ «Миколаївобленерго». 

13  
 4,1 тис. учнів, слухачів 

Відкритими для навчання є 7 університетів та 1 інститут  
(самостійні заклади на початок 2020/21 навчального року). 


