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Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області 

 на 2018-2020 роки 

 
Найменування 

показника 
Одини-

ця 

виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

Валовий регіональний продукт 

(у фактичних цінах) 
млн грн 51899,6 52413,5 56003,9 56891,7 59980,1 61289,4 

Індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту (у цінах 

попереднього року), % до 

попереднього року  

% 101,0 102,0 101,8 102,4 102,0 102,6 

Індекс промислового виробництва % 102,2 102,6 101,6 101,8 102,0 102,2 

Виробництво валової продукції 

сільського господарства по всіх 

категоріях господарств (у  цінах 

2010 року) 

млн грн 11084,4 11198,0 11305,0 11530,0 11530,0 11875,0 

Індекс  виробництва сільсько-

господарської продукції  по всіх 

категоріях господарств 

% 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 

Обсяг капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування 

(у діючих цінах) 

млн грн 6600 7000 7200 7700 7800 8400 

Темп зростання (зниження) обсягу 

капітальних інвестицій за рахунок 

усіх джерел фінансування (у 

порівняних цінах) 

% 102,8 109,0 103,8 104,8 103,1 103,9 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (наростаючим 

підсумком) 

млн 

дол. 

США 

455 460 463 470 472 480 

Оборот роздрібної торгівлі (за 

всіма каналами реалізації) 
млн грн 17060,0 17147,0 18550,0 18809,0 20095,0 20575,0 

Темп зростання обороту роздрібної 

торгівлі (за всіма каналами 

реалізації) 

% 102,0 102,5 102,1 103,0 102,2 103,2 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного штатного 

працівника  

грн 6700 6800 7800 7920 8900 9035 

Рівень безробіття (за методологією 

МОП) 
% 11,1 11,0 10,9 10,7 10,5 10,3 

Зовнішньоторговельний оборот млн 

дол. 

США 

1052,1 1076,0 1127,8 1164,5 1216,0 1279,3 

Експорт товарів млн 

дол. 

США 

589,0 608,0 633,2 671,2 690,2 756,4 

Темп зростання до попереднього 

року 
% 108,0 111,50 107,5 110,40 109,0 112,7 
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Валовий регіональний продукт 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Валовий регіональний продукт 

(у фактичних цінах) 
млн грн 41882,5 47142,9 51899,6 

Індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту (у цінах 

попереднього року), % до попереднього 

року  

% 103,0 100,5 101,0 

Валовий регіональний продукт у 

розрахунку на 1 особу (у фактичних 

цінах) 

грн 40303 45845,9 51005,0 

 

Промисловість 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції  (у діючих цінах) 
млн грн  22655,4 27042,8 35155,6 

Індекс промислового виробництва % 105,8 97,5 102,2 

    у т.ч.  по основних видах 

промислової діяльності:  
    

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
% 81,3 96,7 98,0 

Переробна промисловість % 112,5 98,0 104,2 

у тому числі: 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 

% 118,6 91,4 102,4 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 

% 117,8 103,8 104,6 

виготовлення  виробів із деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

% 88,3 106,2 106,4 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
% 115,0 167,8 112,0 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів; іншої неметалевої 

мінеральної  продукції 

% 98,7 108,3 104,2 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 

% 122,0 115,4 113,9 

машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 
% 116,3 120,7 109,8 

Постачання електроенергії, газу, пари  

та кондиційованого повітря 
% 109,3 97,4 98,3 
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Сільське господарство 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства по всіх категоріях господарств    

(у цінах 2010 року)  

млн грн 10372,2 10872,0 11084,4 

у тому числі: рослинництво млн грн 8215,5 8748,8 8956,7 

                       тваринництво млн грн 2156,7 2123,2 2127,8 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства на одну особу 
 грн 9981,0 10573,0 10893,0 

Індекс виробництва сільськогосподарської 

продукції  по всіх категоріях господарств  
% 104,5 104,8 102,0 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства  по сільськогосподарських 

підприємствах у цінах 2010 року 

млн грн 7285,8 7501,2 7709,4 

Індекс виробництва сільськогосподарської 

продукції по сільськогосподарських 

підприємствах 

% 111,5 103,0 102,8 

Частка виробництва сільськогосподарської 

продукції господарствами населення 
% 29,8 31,0 30,5 

Ефективність сільгоспвиробництва (обсяг 

валової продукції сільського господарства у 

розрахунку на 100 га сільгоспугідь) 

тис. грн 584,4 612,6 624,6 

Кількість сільськогосподарських кооперативів од. 28 29 31 

Середньомісячна номінальна заробітна плата у 

сільському господарстві 
грн 4144 6155 7078 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 
 

 

Показники 

Один. 

виміру 

2012 – 

2016 рр. в 

середньому 

в т.ч. 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р.  у % 

до 2017 р. 

Виробництво основних видів продукції в усіх категоріях господарств 

Зерно (у вазі після 

обробки) 
тис.тонн 3201,9 3739,9 3896,5 3959,2 101,6 

картопля тис.тонн 1462,8 1201,8 1522,3 1523,0 100,0 

овочі тис.тонн 199,0 187,1 187,3 195,7 104,5 

цукрові буряки тис.тонн 334,9 289,5 294,0 286,6 97,5 

олійні культури: тис.тонн 537,3 793,3 770,4 814,7 105,8 

   у т.ч. насіння 

соняшника 
тис.тонн 345,0 537,5 444,5 479,0 107,8 

плоди та ягоди тис.тонн 17,0 14,5 15,5 17,0 109,6 

худоба і птиця в 

живій вазі 
тис.тонн 56,1 50,0 48,9 48,7 99,6 

молоко  тис.тонн 567,6 549,5 546,8 548,8 100,4 

яйця млн шт 289,3 297,7 284,6 287,5 101,0 

Регіональна потреба в 

зерні для 

хлібопечення 

тис.тонн 54,9 53,2 52,9 53,1 100,4 
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Інвестиційна  та будівельна діяльність 
 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок 

усіх джерел фінансування  
млн грн 5318,5 6000,0 6600,0 

у порівняних цінах у % до попереднього року % 132,5 106,4 102,8 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн 5160,3 5835,0 6480,0 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

(наростаючим підсумком) на кінець року 

млн дол. 

США 
241,3 445,0 455,0 

у % до початку року % 262 184,4 104,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку 

на 1 особу 
дол. США 233,7 432,8 447,2 

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій млн дол. 

США 
152,6 200,0 10,0 

Загальний обсяг виконаних будівельних робіт млн грн 635,0 890,0 1270,0 

у порівняних цінах у % до попереднього року % 100,3 123,2 128,5 

Обсяг освоєних державних капітальних вкладень 

на будівництво, реконструкцію, ремонт об‘єктів 

інфраструктури та соціальної сфери: 

    

- за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку 
млн грн 81,35 112,55 120,0 

- за рахунок інших коштів Державного бюджету млн грн 123,09 306,0 375,0 

- за рахунок дорожнього фонду млн грн - - 468,5 
 

 

Структура капітальних інвестицій 
млн грн 

Показники 2016 р., 

факт 

2017 р.,  

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності:    

сільське, лісове та рибне господарство  2161,2 2550 3060 

промисловість  1613,6 1800 1820 

у  т.ч. переробна 1302,3 1490 1550 

будівництво 525,1 560 600 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 
112,3 128 138 

освіта 13,8 30,0 35,0 

охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги 118,4 150,0 160,0 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9,8 12,0 14,0 

інші галузі 764,3 770,0 773 
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Введення в експлуатацію об‘єктів соціальної сфери  

за рахунок усіх джерел фінансування 
 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Загальна площа житла тис. м
2
 106,04 120,7 125,3 

Загальноосвітні навчальні заклади місць - - 1000 

Дошкільні  заклади освіти місць 119 64 295 

Амбулаторно-поліклінічні заклади 
відвід. за 

зміну 
186 - * 

 

* буде визначено додатково після розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам щодо підтримки розвитку мережі первинної медичної допомоги у сільській 

місцевості 
 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 
 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

 

2017р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. у % 

до 2017 р. 

Зовнішньоторговельний оборот 

товарів 
млн дол. 

США 
906,7 993,1 1052,1 105,9 

Обсяг експорту, всього -«- 432,8 545,3 589,0 108,0 

Обсяг експорту до попереднього 

року 
% 78,5 126,0 108,0 х 

Обсяг експорту товарів в 

розрахунку на  1 особу 
дол. США 416,5 530,3 578,8 109,1 

Обсяг імпорту, всього млн дол. 

США 
473,9 447,8 463,1 103,4 

Обсяг імпорту у % до 

попереднього року 
% 124,7 94,5 103,4 х 

 
 

Транспорт та зв’язок 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р.,  

прогноз 

2018 р. у % 

до 2017 р. 

Обсяги перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом: 
млн осіб 47,3 47,4 47,87 101,0 

Пасажирооборот 
млн пас. 

км 
612,4 590,0 595,9 101,0 

Обсяги перевезень вантажів 

автомобільним транспортом: 
тис. тонн 1460,4 1461,0 1490,2 102,0 

Вантажооборот млн т.км 727,1 830,0 854,9 103,0 

Доходи від послуг зв’язку 

(у діючих цінах) 
млн грн 1096,5 1120,0 1142,4 102,0 

 

 

 

 



 

 

7 

 

        Споживчий ринок 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Оборот  роздрібної торгівлі (за всіма 

каналами  реалізації)  
млн грн 24745,3 15250,0 17060,0 

Оборот роздрібної торгівлі на одну 

особу  
грн 23812,0 14830,4 16765,9 

Темп зростання обороту  роздрібної 

торгівлі (за всіма каналами  

реалізації) 

% 104,0 102,5 102,0 

 

 

 

Населення та ринок праці 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. у 

% до 

2017 р. 

Середньорічна чисельність наявного 

населення  
тис. осіб 1039,19 1028,29 1017,54 99,0 

Економічно активне населення у віці 

15-70 років, всього 
тис. осіб 478,7 478,0 477,5 99,9 

Зайняті в усіх сферах економічної 

діяльності у віці 15-70 років, всього 
тис. осіб 424,8 424,2 423,8 99,9 

Рівень безробіття населення віком 

15-70 років (за методологією МОП) 
% 11,3 11,3 11,2 х 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників 
тис. осіб 189,8 187,0 185,1 99,0 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн 4002 5550 6700 120,7 

Темп зростання (зменшення) 

середньомісячної номінальної заро-

бітної плати штатних працівників 

% 121,5 138,7 120,7 х 

Фонд оплати праці працівників, 

зайнятих економічною діяльністю 

(без малих підприємств) 

млн грн 9388,7 12703,3 15179,7 119,5 
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Житлово-комунальне господарство 
Показник Одиниці 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. 

у % до 

2017 р. 

Кількість об’єднань співвласників 

багатоповерхових будинків (ОСББ)  
одиниць 339 375 417 111,2 

  у т.ч. створених протягом року одиниць 63 36 42 116,7 

Частка загальної площі багато-

квартирного (5 і більше поверхів) жит-

лового фонду, що обслуговується ОСББ 

% 11,8 13,5 15,2 112,6 

Обладнання багатоквартирних 

будинків приладами обліку та 

регуляторами температури: 

 

    

холодної води % 26,6 28,5 45,0 157,9 

гарячої води % 23,7 23,7 35,0 147,7 

теплової енергії % 68,6 73,4 80,0 109,0 

Обсяг економії енергоресурсів тис.т ум. 

палива 
30,5 35,2 37,0 105,1 

Протяжність переоснащення мереж 

зовнішнього освітлення вулиць 

райцентрів та малих міст 

км 117 135 140 103,7 

Кількість обладнаних дитячих 

майданчиків у райцентрах та містах 

обласного значення 

одиниць 710 785 840 107,0 

Протяжність теплових та парових 

мереж 
км 

510,8 510,8 510,8 100,0 

Протяжність водопровідних мереж км 1998,2 2098,0 2224,0 106,0 

Протяжність каналізаційних мереж км 760,0 780,0 815,0 104,5 

Рівень обладнання загальної площі 

житлового фонду водопроводом      
 

 -  у міській місцевості % 62,3 62,9 63,4 100,8 

 -  сільській місцевості  % 1,7 1,8 1,9 105,6 

 
 

Діяльність  комунальних підприємств  

спільної власності територіальних громад області 
 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

Дохід від реалізації товарів, робіт, 

послуг 
млн грн 634,0 629,4 646,5 

Надходження від оренди майна, всього млн грн 8,9 9,4 9,7 

в тому числі до обласного бюджету млн грн 2,6 1,9 2,1 
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Розвиток малого та середнього підприємництва 
 

Показники 

Одиниц

я виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. 

у % до 

2017  

Кількість суб’єктів малого підприємництва 

юридичних осіб (всього) 
одиниць 4886 4900 4930 100,6 

Кількість малих підприємств у розрахунку 

на  10 тис. осіб наявного населення 
одиниць 47 48 48 100,0 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва юридичних осіб (всього) 
одиниць 346 348 350 100,6 

Кількість середніх підприємств у 

розрахунку на  10 тис. осіб наявного 

населення 

одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість найманих працівників на малих 

підприємствах  
тис. од. 30,6 30,6 30,65 100,2 

Кількість фізичних осіб-підприємців тис. од. 35,7 34,5 34,6 100,3 

Обсяги реалізованої продукції   

(товарів, послуг) малими підприємствами  
млд грн 16,81 18,0 19,2 106,7 

Обсяги реалізованої продукції   

(товарів, послуг) середніми підприємствами  
млд грн 39,53 42,5 45,5 107,1 

Надходження від діяльності суб'єктів 

малого підприємництва (юридичних і 

фізичних осіб) до місцевого бюджету  

млн грн 754,22 810,0 870,0 107,4 

Надходження від діяльності суб'єктів 

середнього підприємництва до місцевого 

бюджету  

млн грн 760,95 815,0 875,0 107,4 

 

 

Туризм 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. у 

% до  

2017 р. 

Кількість  туристичних операторів одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість готелів та аналогічних 

засобів розміщення 
одиниць 48 47 47 100,0 

Кількість відвідувачів музейних 

закладів та національних заповідників 
тис. осіб 859 880 950 108,0 

Кількість садиб зеленого туризму одиниць 35 35 35 100,0 
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Розвиток соціальної сфери 
 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018р. у 

% до 

2017 р. 

 

Охорона здоров’я 

Середня забезпеченість населення:      

 лікарняними ліжками у розрахунку 

на 10 тис. жителів (стаціонар) 
ліжок 95,9 89,5 85,0 95,0 

 амбулаторно-поліклінічними 

закладами у розрахунку на одного 

мешканця 

відвід. 

за рік 

9,7 9,7 9,6 99,0 

 наданою медичною допомогою 

лікарями вдома на 100 мешканців 

відвід. 

за рік 
67,2 66,0 65,4 99,1 

 лікарями усіх спеціальностей на 10 

тис. населення на кінець року 
осіб 35,3 35,1 35,0 99,7 

Кількість лікарів загальної практики-

сімейної медицини 
осіб 321 322 340 105,6 

Частка населення, що отримує 

медичну допомогу у сімейних лікарів 
% 66,8 69,9 70,0 100,1 

Освіта 

Кількість закладів дошкільної освіти одиниць 446 448 457 102,0 

Відкриття закладів дошкільної освіти одиниць 15 3 9 300,0 

Відкриття додаткових груп на базі 

діючих навчальних закладів 
одиниць 11 8 11 137,5 

Охоплення дітей віком від 3-х до 6 (7) 

років дошкільними навчальними 

закладами, (до кількості дітей 

дошкільного віку): 

 

% 93,9 94,9 95,5 х 

у т.ч.  – міська місцевість % 100,0 100,0 100,0 х 

          – сільська місцевість % 78,6 79,0 80,0 х 

Охоплення дітей 5-річного віку 

дошкільною освітою 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Чисельність дітей у дошкільних 

навчальних закладах у розрахунку на 

100 місць 

осіб 115 113 112 99,1 

Охоплення дітей позашкільною 

освітою (до кількості дітей 

шкільного віку) 

% 43,7 43,5 43,5 х 

Кількість закладів загальної середньої 

освіти 
одиниць 546 520 505 97,1 

 - у них учнів тис. осіб 91,3 92,4 92,0 99,6 

у т.ч. кількість малокомплектних 

закладів загальної середньої освіти 

одиниць 291 263 248 94,3 

 - у них учнів тис. осіб 14,3 13,5 12,9 95,6 

Кількість учнів на один персональний 

комп‘ютер 
осіб 10,4 9,1 8,9 97,8 

Кількість комп’ютерних класів одиниць 622 655 665 101,5 
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018р. у 

% до 

2017 р. 

Рівень охоплення гарячим 

харчуванням  школярів 
% 84,4 84,4 85,0 х 

Охоплення підвозом учнів з 

віддалених населених пунктів  

% до 

потреби 
100,0 100,0 100,0 х 

у т.ч. шкільними автобусами % до 

потреби 
93,2 94,4 95,2 х 

Охоплення учнів профільним 

навчанням 
% 87,2 88,3 88,5 х 

Кількість закладів професійно-

технічної  освіти 
одиниць 20 18 14 77,8 

 - у них учнів осіб 5835 5139 5297 103,0 

Прийнято учнів, слухачів до закладів 

професійно-технічної освіти, всього 
тис. осіб 2,8 2,1 2,6 123,8 

- у т.ч. за рахунок державного 

замовлення 
тис. осіб 0,9 0,2 0,3 150,0 

Підготовлено (випущено) кваліфіко-

ваних робітників закладів профе-

сійно-технічної освіти 

тис. осіб 2,8 2,6 2,4 92,3 

Кількість закладів вищої освіти одиниць 23 23 23 100,0 

- у них студентів осіб 23532 23000 22500 97,8 

Соціальний захист 

Кількість сімей, які отримують 

державні соціальні допомоги 
одиниць 65694 65700 67671 103,0 

Кількість сімей, які користуються 

субсидією по оплаті за житлово-

комунальні послуги 

одиниць 270263 270300 273003 101,0 

Кількість осіб, які мають право на 

пільги 
тис. осіб 324,7 316,0 309,5 98,0 

Кількість дитячих будинків сімейного 

типу: 
одиниць 25 25 27 108,0 

  - у них дітей осіб 152 157 163 103,8 

Кількість прийомних сімей: одиниць 208 210 215 102,4 

  - у них дітей осіб 325 338 343 101,5 

Питома вага дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклу-

вання, влаштованих до сімейних форм 

виховання, у загальній кількості дітей 

даної категорії 

% 92,0 92,5 93,0 х 

Фізична культура і спорт 

Кількість дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 
одиниць 52 46 47 102,2 

 - у них учнів осіб 15745 15370 15600 101,5 

Кількість підготовлених майстрів 

спорту України, майстрів спорту 

міжнародного класу та кандидатів у 

майстри спорту 

осіб 234 235 240 102,1 



 

 

12 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

 

2017 р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018р. у 

% до 

2017 р. 

Рівень охоплення дітей і учнівської 

молоді віком 6-18 років 

систематичними заняттями у 

спортивних школах 

% 15,8 15,8 15,9 100,6 

Кількість учнів шкіл вищої спортивної 

майстерності (ШВСМ) 
осіб 218 220 225 102,3 

Кількість осіб з інвалідністю і дітей-

інвалідів, які займаються у групах 

центру «Інваспорт» та ДЮСШ для 

інвалідів  

осіб 375 395 400 101,3 

Кількість членів збірних команд 

України з видів спорту (у т.ч. 

кандидати і резерв) від області 

осіб 283 285 290 101,7 

Культура 

Кількість клубних закладів  різних 

форм підпорядкування  
одиниць 767 764 760 99,5 

з них у сільській місцевості одиниць 705 702 698 99,4 

Кількість бібліотечних закладів різних 

форм підпорядкування  
одиниць 725 716 705 98,5 

з них у сільській місцевості одиниць 611 605 600 99,2 

Кількість театрів одиниць 4 4 4 - 

Кількість музеїв (включаючи 

національні заповідники) 
одиниць 36 36 36 - 

Початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади (дитячі музичні 

школи, художні школи, школи 

мистецтв, хореографічні школи 

одиниць 39 39 39 - 

в них учнів осіб 7817 8928 9000 100,8 
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Охорона навколишнього природного середовища 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 р., 

факт 

2017р., 

очік. 

2018 р., 

прогноз 

2018 р. у 

% до 

2017 р. 

Кількість об‘єктів природно-

заповідного фонду 
одиниць 663 665 667 100,3 

Площа земель природно-заповідного 

фонду 
тис. га 260,7 260,8 261,0 100,1 

Питома вага фактичної площі 

природно-заповідного фонду  до 

площі адміністративно-терито-

ріальної  одиниці 

% 7,81 7,81 7,82 х 

Площа національних природних 

парків 
тис. га 42,0 42,0 42,0 100,0 

Площа регіональних ландшафтних 

парків 
тис. га 78,9 78,9 78,9 100,0 

Кількість місць видалення відходів од. 704 707 707 100,0 

у т.ч. паспортизованих од. 524 540 600 111,1 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

тис. тонн 37,102 40,0 40,0 100,0 

Кількість забруднених стічних вод, 

що скидаються у поверхневі водойми
 млн м

3
 6,3 7,5 7,5 100,0 

Лісистість території % 20,9 20,9 20,9 100,0 

Посадка лісових насаджень 

(лісовідновлення і захисне 

лісорозведення)  

га 2519 2332 1980 84,9 

Біологічний метод охорони лісів від 

шкідників 
тис. га 23,1 22,55 22,55 100,0 

Тампонаж свердловин одиниць 66 64 75 117,2 

Утилізація пестицидів  тонн - - 286,5 х 

Питома вага утилізованих відходів 

до загальної кількості утворених 

відходів  

% 14,5 16,5 17,5 х 

Використання коштів обласного 

фонду охорони навколишнього 

природного середовища 

тис. грн. 16822,88 30169,09 35000,0 116,0 
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