Державна служба статистики України
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СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2020
СЄВЄРОДОНЕЦЬК
2021

Розділи збірника
1. Основні геополітичні та
економічні характеристики
2. Населення та міграція
3. Ринок праці
4. Доходи та умови життя
5. Населені пункти та житло
6. Освіта
7. Охорона здоров’я та
соціальний захист
8. Культура, відпочинок,
спорт та туризм

Чисельність наявного населення на 01.01.2021

2121,3 тис. осіб
Кількість зайнятих у віці 15-70 років

287,1 тис. осіб
Середньомісячна номінальна заробітна плата

10182 грн
Житловий фонд

18,8 млн.м2 загальної площі
Кількість закладів загальної середньої освіти

273 одиниці
Кількість лікарняних закладів

32 одиниці
Кількість лікарів усіх спеціальностей

2,1 тис. осіб
Кількість осіб, що займаються фізичною
культурою і спортом - 64 тис. осіб
Стадіони з трибунами на 1500 місць

23 одиниці
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Розділи збірника

Луганська область
Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень

7956

9. Правосуддя та злочинність
10. Навколишнє середовище та
природні ресурси
11. Регіональні рахунки

Обсяг викидів забруднюючих речовин та діоксиду
вуглецю в атмосферне повітря

54,1 тис. т
Капітальні інвестиції та поточні витрати (у фактичних цінах)

512,7 млн. грн

12. Ціни

Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)

13. ЄДРПОУ

105,0 %

14. Енергетика

Кількість юридичних осіб

15. Промисловість
16. Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство,
рибне господарство

41344
Індекс промислової продукції (до попереднього року)

93,4 %
Індекс сільськогосподарської продукції (до попереднього року)

88,6 %
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Індекс будівельної продукції (до попереднього року)

103,6 %
17. Будівництво
18. Капітальні інвестиції
19. Транспорт
20. Зовнішньоекономічна
діяльність

21. Внутрішня торгівля
22. Діяльність підприємств
23. Наука та інновації

24. Міжрегіональні порівняння

Індекс капітальних інвестицій (до попереднього року)

73,0 %
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах)

3259,1 млн. грн
Обсяг перевезених вантажів

4,0 млн. т
Експорт товарів

129,6 млн. дол. США
Імпорт товарів

212,3 млн. дол. США
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок

209 осіб

З питань замовлення збірника звертайтесь
до Головного управління статистики
у Луганській області
адреса: вул. Вілєсова, 1-в, 6 поверх, кімната
621, м. Сєвєродонецьк, 93402, Україна
телефон: (06452) 2-10-21
електронна пошта: gus_lg@ukrstat.gov.ua
вебсайт: www.lg.ukrstat.gov.ua
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