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ПЕРЕДМОВА 

 

Головне управління статистики пропонує Вашій увазі чергове видання 

щорічника «Волинь 2020». Цей збірник є найбільш повним статистичним 

виданням і містить широкий спектр показників соціально-економічного стану 

області у 2020 році порівняно з 2000, 2005, 2010, 2015–2019 роками.  

Інформація розподілена за сферами суспільного життя та основними 

видами економічної діяльності: населення, його зайнятість та доходи, освіта, 

медичне обслуговування, культура, промисловість, сільське господарство, 

будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, та 

інші. Окремо виділені дані про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. 

Значна кількість показників публікується по містах і районах. 

Інформація наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, 

який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 

липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів". 

В окремий розділ винесена інформація щодо розвитку регіонів країни. 

Дані за 2014–2020 роки представлені без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

До всіх розділів надані короткі методологічні пояснення та визначення 

окремих понять. Для наочності розділи доповнено графіками та діаграмами.   

Показники по м. Нововолинську наведено з урахуванням смт Благодатне 

(до 2016 року – смт Жовтневе). 

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2020 рік є попередніми 

і будуть уточнені в наступних виданнях. Деяку інформацію попередніх років 

уточнено по відношенню до раніше опублікованої. 

Колектив Головного управління статистики у Волинській області 

сподівається, що видання буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться 

соціальним і економічним життям області. 

 
 

 

 

 

Головне управління статистики 

у Волинській області 
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 

% – відсоток л – літр 

га – гектар м – метр 

Гкал – гігакалорія Мкал – мегакалорія 

год – година м2 – квадратний метр 

грн – гривня м3 – кубічний метр 

дал – декалітр міс – місяць 

дол. США – долар США млн. – мільйон 

друк.од – друкована одиниця мм – міліметр 

кВ – кіловольт об – оберт 

кВ∙А – кіловольт-ампер од – одиниця 

кг – кілограм прим – примірник 

кВт∙год – кіловат-година смт – селище міського типу 

ккал – кілокалорія т – тонна 

км – кілометр табл. – таблиця 

км2 – квадратний кілометр тис. – тисяча 

корм.од – кормова одиниця ткм – тонно-кілометр 

крб. – карбованець ц – центнер 

 шт – штук 
 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…)  – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0)  – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути відображені використаними у таблиці розрядами 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

Символ (х)  – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу 

«у тому числі»,              

«з них» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
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11..  ООССННООВВННІІ  ГГЕЕООППООЛЛІІТТИИЧЧННІІ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  
 

 

олинська область утворена в грудні 1939 року.          

В ті часи на території площею 19,9 тис.км2 

проживало 1031,7 тис. осіб, в обласному центрі – місті 

Луцьку нараховувалось 39 тис. осіб. 

 

 
 

1.1. Географічна характеристика 
 

Волинська область розташована на крайньому північному заході України, на 

перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо 

важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу. 

Волинь нерідко називають «Вікном в Європу». Її територія входить до 

транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг». 

 

Територія 20,1 тис.км2                                      
  

Чисельність наявного населення 

на 1 січня 2021 року 1027,4 тис. осіб 
  

Щільність населення 51 особа на 1 км2 
  

Протяжність  

з півночі на південь 187 км 

із заходу на схід 163 км 
  

Найбільша протяжність  

між крайньою західною і                              

південно-східною  її точками 193 км 
  

Відстань до столиці України 398 км 
 

 

Обласний центр – м.ЛУЦЬК 

 

Територія   42 км2 

Чисельність наявного населення на     

1 січня 2021 року 217,2 тис. осіб 

Щільність населення  5,2 тис. осіб на 1 км2 
  

 

Суміжні області 
 

на півночі   Брестська область Білорусі (протяжність кордону 205 км) 

на сході та 

південному сході   Рівненська область (410 км) 

на півдні   Львівська область (125 км) 

на заході   Люблінське воєводство Польщі (190 км) 

ВВ  

м.Луцьк 
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КЛІМАТ 

 

Волинська область характеризується порівняно теплим помірно-

континентальним кліматом з достатньою кількістю тепла і вологи. 

 
РЕЛЬЄФ 

 

Область займає західну частину Східноєвропейської рівнини і знаходиться 

на заході рівнинних просторів двох природно-географічних зон України – 

Полісся і Лісостепу. Більша частина її (майже три чверті всієї площі) розташована в 

низинному Західному Поліссі, а менша – у лісостеповій зоні на Волинській лісовій 

височині. Через територію області проходить частина Головного європейського 

вододілу, який розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів. 

 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
 

На території області виявлені родовища кам’яного вугілля, газу, торфу, 

сапропелю, різних видів будівельних матеріалів, проявлення нафти, залізомарганцевих 

руд, міді, свинцю та цинку, ртуті, благородних металів, германію, глиноземистої 

сировини та інших, що створює умови для динамічного економічного розвитку області. 

Важливим для енергетичного комплексу області залишатиметься подальша розробка 

покладів кам’яного вугілля і торфу. 

На території Ратнівського району виявлено ряд родовищ самородної міді. 

Промислова розробка цих родовищ вирішить проблему забезпечення регіону і країни в 

цілому цією дефіцитною сировиною. 

Північна частина області є зоною поширення фосфоритів, які використовуються 

як нестандартні калійно-фосфатно-вапнякові добрива.   

В області є великі запаси сапропелю, який може застосовуватись як добриво, а 

деякі його різновиди органо-вапнякового та змішано-водоростевого типу – у 

ветеринарії, для підгодівлі худоби та в медицині.  

Розвідано значне родовище базальтів, розташоване на межі з Рівненською 

областю.  

 

РІКИ І ОЗЕРА 

 

Волинь багата ріками та озерами з найчистішою і найпрозорішою водою 

в Європі. Її ріки належать до басейну Прип’яті і частково – Західного Бугу. Густота 

гідрографічної сітки тут у два рази більша, ніж у середньому по Україні. Основу її 

становлять ріки Прип’ять, Стир, Стохід, Турія, Вижівка, притоки Західного Бугу та 

інші. Найбільші та наймальовничіші озера – це Світязь, Пулемецьке, Турське, Луки, 

Люцимер, Перемут, Оріхове, Волянське, Біле, Любязь. 
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1.2. Адміністративно-територіальний поділ 
 

РАЙОНИ 
 

Райони  

з кількістю жителів 

Число жителів у 

середньому на             

1 район (тис. осіб) 

В 16 районах області про-

живало 649,0 тис. осіб, з яких 

75,5% – жителі сільських насе-

лених пунктів. 

Найбільші райони за чи-

сельністю населення – Луцький 

(68,0 тис. осіб), Камінь-

Каширський (63,9  тис. осіб) та 

Ківерцівський (63,3  тис. осіб),  

а найменший – Шацький (16,5 

тис. осіб). 

до 40,0 тис. осіб          – 9 28,8 

40,0 – 49,9 тис. осіб    – 2 45,0 

50,0 – 59,9 тис. осіб    – 2 52,3 

60,0 – 69,9 тис. осіб    – 3 65,1 

 

  

 

 

МІСТА 
 

Міста 

з кількістю жителів 

Число жителів у 

середньому на             

1 місто (тис. осіб) 

В 11 містах проживало 

435,8 тис. осіб (42,4% всіх жите-

лів області та 81,1% міського 

населення). 

Найбільшим містом за чи-

сельністю населення є обласний 

центр – Луцьк (217,2 тис. осіб), 

найменшим – Берестечко Горо-

хівського району (1,6 тис. осіб). 

до 5,0 тис. осіб            – 2 1,9 

5,0 – 9,9 тис. осіб        – 1 9,0 

10,0 – 19,9 тис. осіб    – 4 12,4 

20,0 – 49,9 тис. осіб    – 1 38,1 

50,0 – 99,9 тис. осіб    – 2 59,2 

понад 99,9 тис. осіб    – 1 217,2 

 

 

СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ 
 

Селища міського типу 

з кількістю жителів 

Число жителів у 

середньому на           

1 селище міського 

типу (тис. осіб) 

В 22 селищах міського типу 

(смт) проживало 101,4 тис. осіб. 

Найбільше за чисельністю 

населення – смт Маневичі 

Маневицького району (10,7 тис. 

осіб), найменші – смт Сенкеви-

чівка Горохівського району (1,2 

тис. осіб) та смт Рокині 

Луцького району (1,5 тис. осіб). 

до 3,0 тис. осіб            – 5 2,1 

3,0 – 4,9 тис. осіб        – 9 4,0 

5,0 – 9,9 тис. осіб        – 7 6,4 

понад 9,9 тис. осіб      – 1 10,7 

 

 

СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 

 

В 1054 селах області проживало 490,2 тис. осіб. 

Найбільші села на Волині – Підгайці, Липини, Гірка Полонка Луцького району 

та Раків Ліс Камінь-Каширського району. 
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ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
 

Майже 72% населення сконцентровано у центральних і південних районах 

області, де щільність сягає 74,8 особи на 1 км2. Північна частина Волині заселена рідше 

– 21,7–35,9 особи на 1 км2, а в середньому по області цей показник становить 51 особу 

на 1 км2. 

Серед регіонів області найбільш густозаселене м.Луцьк (5,2 тис. осіб на 1 км2), 

найменш – Турійський район (21,7 особи на 1 км2). 

 

1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць   
 

(на 1 січня) 

 
Кількість 

районів 

Кількість поселень 

міст 
селищ міського 

типу 

сільських населених 

пунктів 

1940 30 8 16 ... 

1946 30 8 15 ... 

1950 30 8 15 ... 

1958 21 10 21 ... 

1959 19 10 21 1049 

1960 19 10 21 1193 

1962 7 10 21 1193 

1963 7 10 21 ... 

1965 12 10 21 ... 

1966 15 10 21 ... 

1969 15 10 21 1077 

1971 15 10 21 1070 

1981 15 10 20 1064 

1987 15 10 20 1045 

1989 15 10 21 1044 

1994 16 11 22 1050 

1996 16 11 22 1050 

2000–2005 16 11 22 1053 

2006–2020 16 11 22 1054 

2021 4 11 22 1054 

 

1.4. Кількість адміністративно-територіальних одиниць у районах 

 

(за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України; 

на 1 січня 2021 року) 

 
Територіальні 

громади 
Міста 

Селища 

міського 

типу 

Сільські 

населені 

пункти 

Волинська область 54 11 22 1054 

райони     

Володимир-Волинський 11 3 3 195 

Камінь-Каширський 5 1 2 152 

Ковельський 23 2 9 369 

Луцький 15 5 8 338 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Волинь 2020 
ГУС  у Волинській області 21 

1.5. Основні соціально-економічні показники Волинської області 

 
 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Чисельність постійного населення 

(на кінець року), тис. осіб 1060,6 1037,7 1034,4 1039,9 1028,7 1024,7 

Чисельність наявного населення 

(на кінець року), тис. осіб 1064,0 1040,4 1037,1 1042,7 1031,4 1027,4 

Кількість зайнятих віком 15–70 

років, тис. осіб 486,2 429,9 433,6 397,3 380,0 364,1 

Кількість безробітних віком 15–70 

років (за методологією МОП), тис. 

осіб 53,8 41,9 40,5 43,1 45,2 51,9 

Рівень безробіття (за методологією 

МОП), відсотків 10,0 8,9 8,5 9,8 10,6 12,5 

Доходи населення1, млн.грн 1178 6808 19137 34064 72185 74204 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних 

працівників2, грн 150 591 1692 3291 8663 9256 

Валова додана вартість3                          

(у фактичних цінах), млн.грн 2195 5984 13579 27723 64917 … 

у розрахунку на одну особу, грн 2077 5739 13096 26585 62819 … 

Індекс споживчих цін в області 

(грудень до грудня попереднього 

року), відсотків 119,5 109,1 108,1 143,3 104,9 105,8 

Індекс цін продукції сільського 

господарства, реалізованої 

підприємствами (до попереднього 

року), відсотків 172,7 116,2 121,5 149,5 97,5 107,3 

Продукція сільського господарства 

(у постійних цінах 2016 року), 

млн.грн … … 12188,1 14828,2 16540,8 16610,4 

рослинництва … … 7015,2 9249,8 11316,8 11474,2 

тваринництва … … 5172,9 5578,4 5224,0 5136,2 

у розрахунку на одну особу, грн … … 11754 14220 16007 16136 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн.грн … 5378,0 8126,5 19425,8 34410,9 35492,6 

Загальна площа житлових 

будівель, прийнятих в 

експлуатацію, тис.м2 125,9 155,3 175,44 329,14 437,34 299,44 

Капітальні інвестиції, млн.грн … … 1767,0 6166,8 12664,0 9121,6 

у розрахунку на одну особу, грн … … 1708,5 5929,3 12287,4 8884,5 
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Продовження табл. 1.5 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Перевезення (відправлення) 

вантажів окремими видами 

транспорту, млн.т       

залізничним 1,5 1,8 1,1 1,0 1,1 0,9 

автомобільним5 7,6 10,3 10,1 10,6 13,1 12,4 

Перевезення (відправлення) 

пасажирів окремими видами 

транспорту, млн. осіб       

залізничним 5,3 5,1 5,2 4,7 1,9 0,5 

автомобільним6 49,4 106,2 93,6 83,1 61,6 32,2 

міським електричним 47,7 39,7 19,5 29,0 29,0 10,1 

Експорт товарів, млн.дол. США 147,8 280,9 434,8 631,7 694,0 642,9 

Імпорт товарів, млн.дол. США 447,1 666,2 571,5 622,1 1456,3 1315,7 

Експорт послуг, млн.дол. США 3,9 21,0 46,6 51,8 110,3 83,8 

Імпорт  послуг, млн.дол. США 1,9 17,7 28,1 16,7 39,3 30,4 

Роздрібний товарооборот7  

(у фактичних цінах), млн.грн 527,2 1744,0 4550,4 11624,3 12334,2 14361,2 

у розрахунку на одну особу, 

грн 495 1673 4388 11147 11936 13951 

Фінансовий результат до 

оподаткування (прибуток,  

збиток (–)) (крім банків та 

бюджетних установ)8, млн.грн –16,6 349,6 243,1 –3180,1 2589,9 2529,8 
_____________________ 

1 У 2000 році грошові доходи, дані за 2020 рік – попередні. 
2 У 2000 та 2005 роках дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб, 

з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
3 З 2012 року з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у 

сфері статистики національних рахунків Системи національних рахунків 2008 року та Європейської 

системи національних і регіональних рахунків 2010 року з використанням нової версії КВЕД 2010. 
4 Див. примітку до табл. 18.4. 
5 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб. З 2005 року – з урахуванням комерційних 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
6 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу. 
7 Дані до 2016 року включно наведено щодо підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із 

роздрібної торгівлі, у 2017–2020 роках – щодо підприємств (юридичних осіб), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 
8 У 2000, 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
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1.6. Індекси основних соціально-економічних показників 
 

(відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Кількість постійного населення (на кінець 

року)  99,6 99,6 100,1 100,0 99,6 99,6 

Кількість зайнятих віком 15–70 років … 101,4 101,3 96,8 102,4 95,8 

Кількість безробітних віком 15–70 років 

(за методологією МОП) … 81,8 91,0 96,0 94,4 114,8 

Реальний наявний дохід населення … 124,7 121,1 82,5 107,8 100,61 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників       

номінальна 127,0 143,5 123,22 120,9 118,3 106,8 

реальна 99,1 127,8 114,52 78,9 109,3 102,9 

Валова додана вартість3 110,5 102,2 99,4 95,6 93,8 … 

Продукція промисловості4 143,7 121,9 126,7 98,6 94,9 95,7 

Продукція сільського господарства … … 102,0 95,3 101,3 100,4 

Загальна площа житлових будівель, 

прийнятих в експлуатацію 67,7 111,7 126,5 144,2 117,8 68,5 

Капітальні інвестиції … … … 137,7 174,2 70,6 

Перевезення (відправлення) вантажів 

окремими видами транспорту       

залізничним 130,1 100,4 126,3 101,3 93,6 83,8 

автомобільним5 84,3 95,7 104,4 104,3 97,8 94,3 

Перевезення (відправлення) пасажирів 

окремими видами транспорту       

залізничним 98,0 90,4 97,2 109,2 86,9 24,7 

автомобільним6 103,3 99,5 99,8 97,1 89,0 52,3 

міським електричним 124,0 105,0 89,1 129,3 91,2 34,7 

Експорт товарів  172,0 103,0 136,3 92,2 96,4 92,6 

Імпорт товарів 737,1 100,6 133,6 81,3 106,4 90,4 

Експорт  послуг  111,2 221,9 132,8 85,9 131,0 76,0 

Імпорт  послуг 334,6 161,5 113,2 81,6 140,9 77,4 

Роздрібний товарооборот7                           

(у порівнянних цінах) 134,1 119,4 108,8 88,0 112,1 112,5 
_____________________ 

1 Дані попередні. 
2 У зв’язку із зміною методології проведення обстеження наведені індекси заробітної плати розраховані на 

базі співставної сукупності. 
3 Див. третю виноску до табл. 1.5. 
4 Індекс промислової продукції у 2000 і 2005 роках розрахований ланцюговим методом, з 2009 року за 

формулою індексу фізичного обсягу Ласпейреса без урахування діяльності з розподілення газу, 

теплоенергії, води, оброблення відходів і брухту та видавничої діяльності, з 2013 року відповідно до 

класифікації видів діяльності (ДК 009:2010) за видами діяльності секцій «В», «С», «D» (крім групи 35.3). 
5 Див. п’яту виноску до табл. 1.5. 
6  Див. шосту виноску до табл. 1.5. 
7 Див. сьому виноску до табл. 1.5. 
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1.7. Питома вага Волинської області в Україні 
 

(відсотків) 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

 

Освіта 

(на початок навчального року) 

Кількість учнів       

у закладах загальної 

середньої освіти  2,5 2,7 2,9 3,4 3,4 3,4 

у закладах професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  (на кінець року) 2,4 2,4 2,3 3,2 3,3 3,2 

Кількість студентів        

   у закладах фахової 

   передвищої освіти – – – – – 3,71 

   у закладах вищої освіти 1,5 1,3 1,3 1,7 1,7 1,81 

 

Охорона здоров’я 

(на кінець року) 

Кількість лікарів усіх 

спеціальностей 1,9 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 

Кількість середнього 

медичного персоналу 2,2 2,3 2,4 2,9 2,8 2,8 

 

Культура  

(на кінець року) 

Книжковий фонд бібліотек 2,2 2,3 2,1 2,5 2,5 … 

Кількість клубних закладів 3,3 3,5 3,6 3,9 4,1 … 

 Основні макроекономічні показники 

Валова додана вартість                                             

(у фактичних цінах) 1,6 1,5 1,4 1,6 1,9 … 

 Промисловість 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції … 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 

 Сільське господарство (господарства усіх категорій) 

Продукція сільського 

господарства … … 2,6 2,5 2,4 2,7 

Продукція рослинництва … … 2,1 2,0 2,1 2,4 

Продукція тваринництва … … 3,8 3,9 3,7 3,7 

 

Виробництво основних культур 

сільськогосподарських 

Культури зернові та 

зернобобові 2,1 1,8 1,5 1,8 1,7 2,2 

у тому числі       

пшениця  2,9 2,2 2,0 2,5 2,5 2,9 

жито  8,9 9,3 10,3 16,6 16,9 15,2 

ячмінь  1,2 0,9 0,9 1,4 1,3 1,5 
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Продовження табл. 1.7 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Буряк цукровий фабричний 3,7 4,6 3,4 4,1 4,0 3,7 

Ріпак і кольза 2,4 2,1 2,6 4,9 4,7 5,6 

Соя 0,0 0,0 1,0 1,8 2,4 3,2 

Картопля 6,0 5,0 5,3 5,3 5,8 5,8 

Культури овочеві  1,9 2,9 3,1 3,0 2,9 2,9 

 Кількість сільськогосподарських тварин 

Велика рогата худоба 3,8 4,2 4,3 4,2 3,9 4,0 

у т.ч. корови 4,1 4,5 4,7 4,8 4,5 4,5 

Свині 4,0 4,4 4,2 4,3 4,7 4,3 

Вівці та кози 1,1 1,1 0,8 1,3 1,4 1,5 

Птиця 2,6 2,8 2,7 3,7 3,5 4,0 

Виробництво основних продуктів тваринництва 

М’ясо (реалізація в живій масі) 2,8 3,8 4,1 4,9 4,6 4,7 

у т.ч. свинина 2,7 5,3 5,4 4,8 5,0 5,2 

Молоко 3,6 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 

Яйця 1,8 1,7 1,1 1,2 1,2 1,3 

Вовна 0,9 0,7 0,5 0,8 1,2 1,1 

 Будівництво 

Капітальні  інвестиції  … … 0,9 2,3 2,0 1,8 

Загальна площа житлових будівель, 

прийнятих в експлуатацію 2,3 2,0 1,9 3,0 4,0 5,2 

Обсяг виробленої будівельної 

продукції 0,9 1,4 0,9 1,9 1,3 1,3 

 Автомобільний транспорт 

Протяжність автомобільних шляхів з 

твердим покриттям (на кінець року) 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 ... 

Перевезено вантажів 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 

Вантажообіг 1,7 2,8 3,1 3,4 4,6 4,4 

Перевезено пасажирів 1,9 2,8 2,5 3,7 3,4 3,0 

 Торгівля 

Роздрібний товарооборот2 2,0 1,9 1,7 2,4 1,6 1,7 

 Наукова та науково-технічна діяльність 

Кількість організацій, які здійсню-

вали наукові дослідження і розробки 1,1 1,1 0,9 1,0 0,6 0,9 

Кількість працівників, задіяних у 

виконанні наукових досліджень і 

розробок3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 
_____________________ 

1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), 

наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України (далі – ДП 

"Інфоресурс" МОН). 
2 Див. сьому виноску до табл. 1.5.  
3 З 2016 року – без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і 
розробки.
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1.8. Питома вага міст і районів в області у 2020 році  

       за окремими показниками  
 

(відсотків) 

 

Чисельність 

наявного 

населення на 

1 січня  

2021 року  

Експорт 

товарів  

Імпорт  

товарів  

Викиди 

забруднюючих 

речовин стаціонар-

ними джерелами 

забруднення 

Волинська область 100,0 100,0 100,0 100,0 

м.Луцьк 21,1 22,2 65,4 14,0 

м.Володимир-

Волинський 3,7 1,7 0,8 2,0 

м.Ковель 6,6 7,1 1,7 7,0 

м.Нововолинськ 5,4 6,6 8,6 7,0 

райони      

Володимир-

Волинський 2,4 1,9 1,3 17,0 

Горохівський 4,8 2,1 0,2 3,0 

Іваничівський 3,0 0,3 0,2 0,0 

Камінь-Каширський 6,2 1,8 0,1 1,0 

Ківерцівський 6,2 3,9 0,8 6,0 

Ковельський 3,9 1,2 0,9 1,0 

Локачинський 2,1 0,3 0,1 12,0 

Луцький 6,6 42,2 18,5 6,0 

Любешівський 3,4 0,2 0,1 1,0 

Любомльський 3,7 0,2 0,3 3,0 

Маневицький 5,2 1,8 0,1 9,0 

Ратнівський 5,0 0,6 0,2 1,0 

Рожищенський 3,7 5,2 0,6 3,0 

Старовижівський 2,9 0,3 0,0 2,0 

Турійський 2,5 0,2 0,1 5,0 

Шацький 1,6 0,2 0,0 0,0 
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1.9. Одна доба області 
 

 

(у середньому за добу і виходячи з кількості календарних днів у році) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вугілля кам’яне, т 641,1 405,5 465,8 338,8 к к к к 

Свинина свіжа чи 

охолоджена – туші, 

напівтуші (уключаючи 

оброблені сіллю чи 

консервантами для 

тимчасового зберігання), т 13,4 16,3 24,8 12,2 7,8 14,1 16,6 17,6 

М'ясо курей, курчат, свіже 

чи охолоджене – тушки, т  103,5 102,5 81,2 к к к к к 

М'ясо курей, курчат, свіже 

чи охолоджене – частини 

тушок, т  к к к к к 88,6 99,0 112,7 

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 37,3 36,2 28,9 24,7 22,4 24,5 30,0 31,1 

Борошно пшеничне чи 

пшенично-житнє, т 87,0 72,5 84,4 79,8 82,1 66,4 77,2 к 

Хліб та вироби хлібобулочні 

нетривалого зберігання, т 93,6 91,9 85,8 86,2 79,7 77,8 73,3 63,2 

Цегла невогнетривка 

керамічна будівельна (крім 

виробів з борошна 

кам’яного кремнеземистого 

чи ґрунтів діатомітових), м3 128 171 158 127 170 154 136 118 

Загальна площа житлових 

будівель, прийнятих в 

експлуатацію, м2 617 625 902 995 921 1017 1198 818 

Перевезено (відправлено) 

автомобільним 

транспортом1         

вантажів, тис.т 28,4 27,7 28,9 34,3 35,5 36,8 36,0 33,9 

пасажирів, тис. осіб 252,4 234,6 227,8 220,1 203,1 189,6 168,7 88,1 
_____________________ 

1 З урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.  


