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ДЕФІНІЦІЇ 
 

А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ 
 

А                                                                                        ▲      
 
Автозаправна станція - різновид об`єкту напівстаціонарної роздрібної 
торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів з 
використанням спеціального обладнання.  

Використано у контексті розділу/групи: 
Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Аналогічні засоби розміщування - колективні засоби розміщування, 
що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, 
включно із щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і 
санвузлів тощо. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

 
Аптека - роздрібне торговельне підприємство, що займає окреме 
приміщення або будівлю, має торговий зал для покупців і здійснює 
продаж фармацевтичних товарів, перев`язочних матеріалів, предметів 
догляду за хворими тощо.  

Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Б                                                                                        ▲     
 
Багаторічні насадження - землі, зайняті садами, виноградниками, 
ягідниками, хмелем.  

Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Бази відпочинку - заклади, що призначені для відпочинку населення, 
в яких відпочиваючі протягом певного терміну розміщуються і 
харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади можуть діяти 
протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону (сезонні). 
Відповідно ведеться і облік місць у них як цілорічних, так і у місяць 
максимального розгортання. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 
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Бібліотеки - культурно-освітні заклади, які збирають друковані або 
рукописні матеріали, проводять спеціальне їх опрацювання, 
організовують збереження та видання книг читачам.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Культура 

 

Бібліотечний фонд - всі видання та матеріали бібліотеки: книги, 
брошури, періодичні, нотні, картографічні видання та видання 
образотворчого мистецтва, спецвиди науково-технічної літератури та 
документації, кінофотодокументи тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Культура 

 

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків бюджету над його 
доходами.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Бюджетний профіцит - перевищення доходів бюджету над 
видатками.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

В                                                                                        ▲      
 
Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення - загальна кількість всіх забруднень, що надійшли в 
повітряний басейн від джерел викидів, як після проходження 
пилогазоочисних установок в результаті неповного уловлення і 
очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення 
від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не 
включаються викиди шкідливих речовин в результаті ерозії грунтів, 
лісових пожеж тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Використання води на виробничі потреби (за винятком потреб 
сільського господарства) - обсяг використаної води для технічних 
(технологічних) потреб промисловості, транспорту, будівництва та 
інших галузей економіки, включаючи надходження свіжої води для 
поповнення систем оборотного водопостачання, а також обсяги води, 
яка використовувалась в ставковому господарстві.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 
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Використання води на господарсько-питні потреби - Обсяг води, 
яка використовувалась для задоволення побутових та комунальних 
потреб населення (в тому числі на потреби працівників підприємств).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Використано відходів - використання відходів, як вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Вилов риби - вилов риби всіх видів у річках, водосховищах, озерах та 
інших водоймах, як виловлених у природному середовищі, так і 
вирощених штучно.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Рибне господарство 

 

Вироблена теплова енергія - включає всю теплову енергію, а також 
тепло використане на власні виробничі потреби котельні, 
електростанції і тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Витік та невраховані витрати води за рік - визначається як різниця 
між кількістю води, поданої в мережу, та кількістю води, відпущеної 
усім споживачам. Витік води відбувається при транспортуванні води до 
споживачів внаслідок несправності труб водопровідної мережі, аварій 
на мережах. Неураховані витрати води включають використання її на 
гасіння пожеж.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Вихід приплоду в розрахунку на 100 маток - обчислюють 
відношенням кількості одержаного живого приплоду до кількості маток 
основного стада (корів, основних свиноматок, вівцематок, козематок).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Тваринництво 

 

Вищі заклади освіти - до вищих навчальних закладів належать 
технікуми, училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії, 
університети тощо. Встановлено чотири рівні акредитації вищих 
навчальних закладів відповідно до їх статусу. Вищі навчальні заклади 
здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 
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Відпуск природного газу всім споживачам - включає також газ, 
відпущений на енергетичні, виробничо-технологічні потреби всіх 
підприємств, організацій і установ. Із загальної кількості газу 
виділяється кількість газу, відпущеного населенню і на комунально-
побутові потреби.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Відпуск теплової енергії за рік усіма категоріями абонентів - 
визначається на підставі даних вимірювальних приладів, а при їх 
відсутності - за нормами споживання, затверджених в установленому 
порядку. Із загальної кількості тепла, відпущеного своїм споживачам, 
виділяється кількість теплової енергії, відпущеної населенню, на 
комунально-побутові і на виробничі потреби.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Внутрішньодворова мережа - мережа трубопроводів, які укладено на 
території домоволодінь.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Внутрішньоквартальна мережа - мережа трубопроводів, які 
укладено вздовж внутрішньоквартальних проїздів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Води внутрішні - землі, зайняті річками, озерами, водосховищами, 
іншими водними об`єктами, прибережними захисними смугами, 
гідротехнічними, водогосподарськими спорудами та каналами.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Водовід - трубопровід, який прокладено від місця забору води 
(джерела водопостачання) до перших вуличних розподільних мереж.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Водопровід - сукупність водозабірних споруд, очисних споруд та 
розподільної мережі труб, які використовуються для 
водозабезпечення.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 
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Втрати теплової енергії - визначаються як різниця між кількістю 
тепла, поданого в мережу (включаючи кількість виробленого тепла і 
придбаного зі сторони з відрахуванням тепла, витраченого на власні 
виробничі потреби котелень) і кількістю тепла, спожитого всіма 
споживачами (абонентами). 

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Вулична водопровідна мережа - мережа трубопроводів, які 
прокладено вздовж вулиць, проїздів, провулків тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Вулична каналізаційна мережа - трубопроводи, які прокладено 
вздовж вулиць, проїздів, провулків, набережних населеного пункту, 
включаючи протяжність збірних колекторів (без головних та 
приєднань).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Вуличний водозабір - сукупність будок, колонок, кранів, які 
встановлено на водопровідній мережі.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Г                                                                                        ▲      
 
Газифікована квартира - житлове приміщення для постійного 
проживання, відокремлене від інших приміщень капітальними стінами, 
яке має самостійний вихід на сходову клітку, в загальний вестибюль 
(коридор) або безпосередньо назовні (на вулицю, у двір тощо), в якому 
встановлена підлогова газова плита, що постачається газом. В 
житлових будинках коридорного типу з окремими кімнатами, що 
виходять в загальний коридор, газифікованим вважається комплекс 
кімнат з загальною кухнею для них на кожному поверсі по кожну 
сторону сходової клітки незалежно від кількості встановлених плит. 
Житлові будинки, що належать фізичним особам на правах особистої 
власності, в яких встановлена підлогова газова плита, що 
постачається газом, в звітах включаються в загальну кількість 
газифікованих квартир. Якщо житловий будинок знаходиться у 
власності не однієї, а двох і більше самостійних сімей, що мають на 
площі, яка належить їм, підлогові газові плити, що постачаються газом, 
то кількість газифікованих квартир визначається по кількості 
встановлених газових плит. Газифікованою квартирою вважається 
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також дім з кухнею, що стоїть окремо, в якій встановлено підлогову 
газову плиту, яка постачається газом.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Гімназія - середній заклад третього ступеня, що забезпечує науково-
теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і 
здібних дітей.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Головний колектор - трубопровід (або канал), який збирає стічні води 
з усієї території, що має каналізацію, та відводить їх на очисні споруди 
або у водоймище.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Готелі - колективні засоби розміщування, що складаються з шести 
номерів і більше та надають готельні послуги з тимчасового 
проживання з обов'язковим обслуговуванням. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

 

Громадська організація - об`єднання громадян для задоволення та 
захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Мораль, політична та громадська діяльність 

 

Д                                                                                        ▲ 
 

Державний житловий фонд - фонд державних установ, підприємств 
та організацій.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Діти-інваліди - діти-інваліди до 18 років, що отримують соціальні 
пенсії.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Охорона здоров’я 

 

Домашні телефони - телефонний апарат, встановлений у квартирі, 
житловому будинку, який має самостійний номер на телефонній 
станції.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Зв’язок 
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Доходи та видатки бюджету області - консолідовані суми доходів та 
витрат місцевих бюджетів з урахуванням обласного. Формування 
місцевих бюджетів залежить від встановлення нормативів відрахувань, 
затверджених на законодавчому рівні, а з 2001 року регламентується 
Бюджетним кодексом. Доходи бюджетів утворюються за рахунок 
надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, 
зборів та інших обов`язкових платежів. Видатки бюджетів включають 
усі видатки, які спрямовуються на фінансування соціальної сфери, на 
соціальний захист населення, на управління, на оборону та інше.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Е                                                                                        ▲ 
 
Електроенергія - наведені дані характеризують витрату 
енергоресурсів на виробництво продукції, освітлення, гаряче 
водопостачання та на інші потреби.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Енергетичні ресурси 

 

Ж                                                                                       ▲ 
 
Житловий будинок - будівля, що має поштовий номер, і загальна 
площа якої призначена для постійного проживання.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Житловий фонд - сукупність житлових приміщень, що включає 
житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, спеціальні будинки 
для одиноких людей похилого віку, дитячі будинки, будинки-інтернати 
для інвалідів, ветеранів, інтернати при школах і школи-інтернати), 
квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в 
будівлях, придатних для проживання. У складі житлового фонду не 
враховуються дачі, літні садові будиночки, спортивні та туристичні 
бази, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, 
будинки для приїжджих, готелі та інші будівлі і приміщення, призначені 
для сезонного та тимчасового проживання, незалежно від часу 
проживання в них громадян.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 
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Житлові будівлі - відносяться будинки одноквартирні, будинки з 
двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, 
а також гуртожитки.  

 Використано у контексті розділу: 
 Будівництво 

 

З                                                                                        ▲ 
 
Забезпеченість населення житлом - визначається як частка від 
ділення загальної площі житлових приміщень (за мінусом площі 
лоджій, балконів, терас, веранд і холодних комор) на чисельність 
постійного населення на 1 січня наступного за звітним року.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Заборгованість дебіторська - розкриває суму боргів підприємству з 
розрахунків за товари, роботи і послуги; з бюджетом; за виданими 
авансами; з нарахованих доходів; з внутрішніх розрахунків та інша 
поточна заборгованість.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Заборгованість кредиторська - грошові кошти підпрємства, які 
потрібно сплатити за виконані роботи, послуги, доставлену продукцію 
чи надані послуги; з одержаних авансів; бюджету; зі страхування; з 
оплати праці; з учасниками; з внутрішніх розрахунків та інші поточні 
зобов`язання.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Забруднені води - виробничі та побутові стоки, враховуючи залпові 
скиди, які надходять у поверхневі водні об`єкти без очищення, або 
після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в 
кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води 
у контрольному створі. До них не входять обсяги стоків, що надходять 
на поля фільтрації, накопичувачі, на рельєф місцевості тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Забудовані землі - земельні ділянки в межах населених пунктів, які 
використовують для розміщення житлової забудови, громадських 
будівель, споруд, інших об`єктів загального призначення.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 
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Загальна земельна площа - площа поверхні суші разом з 
внутрішніми водами, які знаходяться в межах державного кордону, 
області, району, міст обласного значення, сільських рад, міст, селищ 
міського типу, сільських населених пунктів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 
Загальна площа житлового фонду - складається з площі житлових 
та підсобних приміщень (кухонь, внутрішньо-квартирних коридорів, 
ванних та душових, туалетів, комор, вбудованих шаф). З 2001 року в 
загальну площу включається також площа лоджій, балконів і терас за 
такими коефіцієнтами: для лоджій - 0.5, балконів і терас - 0.3, з 2004 
року - площа веранд і холодних комор за коефіцієнтом 1.0. У 
гуртожитках до загальної площі включається площа приміщень 
культурно-побутового призначення і медичного обслуговування.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Загальний приріст (скорочення) населення - сума природного 
приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Рух населення 

 

Загальноосвітні навчальні заклади - відносяться загальноосвітні 
школи трьох ступенів. Загальноосвітні навчальні заклади першого 
ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту. 
Загальноосвітні навчальні заклади другого ступеня (основна школа) - 
базову загальну середню освіту. Загальноосвітні навчальні заклади 
третього ступеня (старша школа) - повну загальну середню освіту.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 
 

Заклади культури клубного типу - громадські заклади, що 
об`єднують групи людей певного соціального стану, професії тощо з 
метою проведення дозвілля, а також з метою спілкування, зв`язаного з 
політичними, науковими, художніми, спортивними та іншими 
інтересами.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Культура 

 

Захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх 
видаленні у спеціально відведених місцях чи на об`єктах таким чином, 
щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє 
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природне середовище та здоров`я людини не перевищував 
установлених нормативів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування - сума збитків, 
які отримали збиткові підприємства. Збиток від звичайної діяльності - 
сума витрат, непокритих доходами, від операційної, фінансової та 
іншої діяльності.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Землі історико-культурного призначення - землі, на яких 
розташовані історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, 
меморіальні парки, кладовища, могили, історичні садиби, будинки, 
споруди, пам`ятні місця, залишки фортець, архітектурні ансамблі і 
комплекси тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Землі оздоровчого призначення - землі, що мають природні 
лікувальні властивості, які використовуються для профілактики 
захворювань і лікування людей.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Землі природоохоронного призначення - природні території та 
об`єкти (природні заповідники, національні природні парки, заказники, 
пам`ятки природи), а також штучно створені об`єкти (ботанічні сади, 
дендрологічні парки, зоологічні парки тощо).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 
Землі рекреаційного призначення - землі, які використовуються для 
організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних 
заходів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Землі, вкриті лісовою рослинністю - Лісові землі, на яких зростають 
зімкнуті деревостани.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 
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Злочин - передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне 
діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну й 
економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та 
інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене 
кримінальним законом суспільно-небезпечне діяння, яке посягає на 
правопорядок.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Мораль, політична та громадська діяльність 

 

Знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності 
відходів шляхом механічного чи біологічного оброблення.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Зовнішня торгівля - обмін товарами, послугами між резидентами і 
нерезидентами згідно з договорами (контрактами).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Зовнішньоекономічні зв`язки 

 

І                                                                                          ▲ 
 

Інвалідність - ступінь втрати здоров`я або ступінь обмеження 
життєдіяльності.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Охорона здоров’я 

 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту - відносний 
показник, що характеризує зміну фактичного обсягу товарообороту в 
часі за порівнянними цінами. Зміна товарообороту в часі відбувається 
за рахунок проданих товарів і зміни цін на них.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

Торгівля / Ресторанне господарство 

 

К                                                                                        ▲ 
 
Каналізація - сукупність споруд для відводу стічних вод з території 
населеного пункту або його частини, яка складається з мережі труб і 
колекторів (каналів) та власного випуску.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Капітальні інвестиції - інвестиції у придбання або виготовлення 
власними силами для власного використання матеріальних та 
нематеріальних активів.  
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 Використано у контексті розділу/групи: 
 Інвестиції / Капітальні інвестиції 

 

Квартира - житлове приміщення, внутрішня ізольована частина 
будинку, яка відокремлена від інших суміжних приміщень стінами і яка 
має самостійний вихід на вулицю, у коридор загального користування 
або на сходову клітку.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Кемпінг - літній табір для автотуристів (з наметами чи будинками 
легкого типу) з самообслуговуванням, розташований, як правило, в 
мальовничій місцевості. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

 

Кількість виробленого тепла - визначається по кількості та 
теплоутриманню відпущеної пари та гарячої води.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість води відпущеної своїм споживачам - включає воду, яку 
відпущено своїм споживачам (абонентам), без даних про воду, яку 
подано іншим водопровідним підприємствам (водопроводам чи 
окремим водопровідним мережам).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість води, відпущеної населенню - включає воду, яку 
відпущено населенню, що проживає в жилих будинках і за яку оплачує 
за діючими тарифами безпосередньо або через ЖЕК.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість води, відпущеної усім споживачам - включає воду 
відпущену населенню, на комунально-побутові і виробничі потреби, а 
також іншим водопроводам, окремим водопровідним мережам.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість води, поданої в мережу за рік - визначається за даними 
водомірів, установлених на водоводах в місцях їх з`єднання з 
вуличною розподільчою мережею водопроводу. За показником 
враховано всю воду, яку фактично було подано в мережу, незалежно 
від джерела її надходження - піднята вона насосами першого підйому, 
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самопливом чи одержана зі сторони (від підприємства чи іншого 
водопроводу).  

Використано у контексті розділу/групи: 
Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 
Кількість встановлених котлів (енергоустановок) на кінець року - 
включає у себе котли всіх видів, утилізаційні установки, 
енергоустановки, встановлені в котельнях, на електростанціях, в 
окремих приміщеннях (в умовних котельнях), а також взятих в оренду, 
незалежно від того, знаходяться вони у роботі, резерві, ремонті, 
очікуванні ремонту або простоюють з інших причин.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість лікарів - всі лікарі з вищою медичною освітою, які зайняті у 
лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах 
соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, установах, 
що здійснюють підготовку кадрів, в апараті органів охорони здоров`я 
тощо. Враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні 
лікарі (дантисти), що мають середню медичну освіту.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Охорона здоров`я 

 

Кількість піднятої води насосними станціями першого підйому за 
рік - підраховується за щоденними записами у технічних журналах 
насосних станцій на підставі показників водомірів, а при їх відсутності - 
за часом роботи насосів та їх установленій продуктивності за годину 
або за іншими, більш точними, методами обліку.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Кількість середнього медичного персоналу - Всі особи з середньою 
медичною освітою (крім зубних лікарів-дантистів), які зайняті у 
лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах 
соціального захисту, дошкільних закладах, школах, будинках дитини 
тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Охорона здоров`я 

 

Комунальний житловий фонд - фонд, що належить на праві 
власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. 

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 
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Комунально-побутові потреби - включають відпуск газу, води, 
теплоенергії таким підприємствам, установам та організаціям: дитячим 
дошкільним, середнім і вищим закладам освіти, лікувальним, 
спортивним, видовищним установам, будинкам для людей похилого 
віку та інвалідів, ресторанам, буфетам, столовим, кафе, готелям, 
будинкам і гуртожиткам для приїжджих, робочим і студентським 
гуртожиткам, військовим частинам тощо, підприємствам служби 
побуту, які виконують невиробничі види побутових послуг населенню, 
а також на комунальні і культурно-побутові потреби всіх інших 
підприємств, установ і організацій.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Котельно-пічне паливо - природні паливні ресурси, продукти 
переробки палива, горючі (паливні) вторинні енергоресурси. Усі види 
натурального палива перераховані в умовне за їх фактичними 
тепловими еквівалентами.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Енергетичні ресурси 

 

Крамниця - підприємство роздрібної торгівлі, що займає окреме 
приміщення або будівлю і має торговий зал для покупців.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Л                                                                                        ▲ 
 
Ліси та лісовкриті площі - землі, вкриті лісовою рослинністю, а також 
невкриті лісовою рослинністю, які надані та використовуються для 
потреб лісового господарства.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 
 

Ліцей - середній заклад, що забезпечує здобуття учнями освіти понад 
державний освітній мінімум і здійснює науково-практичну підготовку 
талановитої учнівської молоді. Термін навчання в ньому може бути 
таким, як у школі третього ступеня, або на 1-2 роки більше.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 
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М                                                                                        ▲ 
 
Мале підприємство - відносяться підприємства та організації 
відповідно до критеріїв, визначених чинним законодавством, з 
чисельністю працюючих до 50 осіб, обсягом доходу за рік не більше 
500 тисяч євро.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 

Мережа роздрібної торгівлі - сукупність об`єктів роздрібної торгівлі 
(крамниць і кіосків), розміщених на визначеній території.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Міграційний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю 
прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Рух населення 

 

Місто - поселення з компактною забудовою, на території якого 
розташовані промислові і переробні підприємства, комунальні 
господарства, житловий фонд, мережа соціально-культурних закладів і 
підприємств, яке має розвинуту соціальну, комунальну і транспортну 
інфраструктуру та жителі якого у більшості своїй зайняті в 
управлінській, промисловій, торговельній, соціально-культурній 
сферах і сфері послуг.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Місто обласного значення - місто, безпосередньо підпорядковане 
органам влади області.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Місцева одиниця - підрозділ (або частина) підприємства (філія, 
представництво, відділення та інші), який розташований на 
топографічно відокремленій території та займається одним або 
декількома видами економічної діяльності. Одне підприємство може 
мати декілька місцевих одиниць, але місцева одиниця може належати 
тільки одному підприємству.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 



Інформацiйний банк статистичних даних "Регiональна статистика Львiвщини" -  Дефініції 

 

Головне управління статистики у Львівській області 

Міське населення - особи, які проживають в міських поселеннях.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 Населення / Перепис населення 
 

Міські поселення - населені пункти, що затверджені законодавчими 
актами як міста та селища міського типу.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

Населення / Загальна характеристика населення 
Населення / Перепис населення 

 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 
Мотель - засіб розміщування, розташований за межами міста вздовж 
автошляху, як правило, в одно-двоповерховій будівлі або в частині 
будівлі з окремим входом, який має умови для паркування й технічного 
обслуговування автомобілів.  

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

  

Н                                                                                        ▲ 
 
Навчально-виховний комплекс - загальноосвітній навчальний 
заклад для задоволення допрофесійних і професійних запитів 
громади.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Наповнюваність дошкільних закладів освіти - визначається як 
відношення чисельності дітей, які відвідують дошкільні заклади, на 100 
місць.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Населення працездатного віку - населення у віці: жінки 16-54 роки, 
чоловіки 16-59 років (включно).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
  Населення / Перепис населення 

 

Населення у віці старшому за працездатний - населення у віці: 
жінки 55 років і старші, чоловіки - 60 років і старші.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Перепис населення 
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Населення у віці, молодшому за працездатний - особи віком до 16 
років.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
  Населення / Перепис населення 

 

Наявне населення - населення, яке на момент обліку фактично 
перебуває на території даного населеного пункту, незалежно від місця 
його постійного проживання, тобто з урахуванням тимчасово 
проживаючих.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 Населення / Перепис населення 
 

Наявність місць у дошкільному виховному закладі - визначається 
шляхом поділу площі групових приміщень: для дітей віком до 3-ох 
років - на норматив 8,33 кв.м.; для дітей віком від 3-ох років - на 
норматив 7,15 кв.м.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Наявність сільськогосподарської техніки - кількість усієї техніки, що 
знаходиться на балансі господарства, а також взята в оренду техніка, 
що знаходиться на позабалансовому рахунку, незалежно від її 
технічного стану (працююча, непрацююча, але ще не списана з 
балансу, а також та, що знаходиться в ремонті).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Зведені показники сільського господарства 

 
Нерезиденти - юридичні особи та суб`єкти господарської діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та 
здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої 
держави.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Інвестиції / Іноземні інвестиції 

 

Номер - ізольоване, мебльоване житлове приміщення, призначене для 
тимчасового проживання. Номер може склада¬тися з однієї, двох та 
більше кімнат. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

 

Нормативно-очищені води - стоки, які пройшли очищення на 
відповідних спорудах та відведення яких після очищення у водні 
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об`єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в 
контрольному створі, або пункті водокористування.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

О                                                                                        ▲ 
 
Об`єднання громадян - добровільне громадське формування, 
створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 
громадянами своїх прав і свобод. Об`єднання громадян, незалежно від 
назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), визнається 
політичною партією або громадською організацією.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Мораль, політична та громадська діяльність 

 

Об`єкт роздрібної торгівлі - місцева одиниця (структурний підрозділ) 
суб`єкта підприємницької діяльності, в якій здійснюється продаж 
споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого 
споживання.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Обсяг будівельних робіт - вартість будівельних і монтажних робіт, 
виконаних власними силами підприємства під час нового будівництва, 
реконструкції, розширення, переоснащення, реставрації та ремонту 
будівель та споруд.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Будівництво / Виконання будівельних робіт 

 
Обсяг вироблених послуг - результат від діяльності підприємства з 
випуску послуг незалежно від того, реалізовані вони споживачам, чи ні. 
Показник обчислюється в цінах виробництва без податку на додану 
вартість.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Послуги / Нефінансові послуги 

 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах, включаючи ПДВ) - 
дохід підприємства від реалізації послуг, що зазначено в оформлених 
як підстава для розрахунків зі споживачами документах.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Послуги / Нефінансові послуги 

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) - визначається за 
ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції 
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(виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених, як підстава 
для розрахунків з покупцями (замовниками) документах за вийнятком 
непрямих податків. Продукція визнається реалізованою з моменту 
одержання документів незалежно від надходження платежів за неї.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 

Одиночна протяжність водоводів - визначається по довжині труб, 
прокладених в одну нитку. Якщо водовід складається із двох та більше 
трубопроводів, ураховується протяжність кожного трубопроводу.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Одноразова місткість - це загальна кількість місць, яка визначається 
по кількості розміщених ліжок в усіх номерах на кінець звітного року. В 
цей показник не включаються тимчасові (додаткові) місця, місця в 
номерах, які постійно зайняті не за прямим призначенням, або зайняті 
мешканцями, які оплачують займану площу за діючими тарифами для 
житлових будинків. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 

 
Окрема водопровідна мережа - водопровідне господарство, яке не 
має водозабірних та очисних споруд; це тільки розподільна мережа, в 
яку вода потрапляє від водопроводу іншого підприємства, організації.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Окрема каналізаційна мережа - мережа, яка не має свого випуску, а 
передає стічну рідину до каналізаційних споруд інших підприємств.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Оптовий товарооборот - визначається як обсяг перепродажу 
підприємствами товарів без будь-яких змін (крім звичайних для 
торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім 
населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, 
так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є фасування, 
сортування, пакування, подрібнення партій, розподіл, складування, 
перемішування тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Оптова торгівля 

 

Охоплення дітей дошкільними закладами освіти - визначається як 
відношення чисельності дітей, які відвідують дошкільні заклади, до 
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чисельності дітей відповідного віку (крім учнів 1 класу, яким на 1 
вересня виповнилося 6 років).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

  

П                                                                                        ▲ 
 

Пансіонати відпочинку - заклади, що призначені для відпочинку 
населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну 
розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади 
можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону 
(сезонні). Відповідно ведеться і облік місць у них як цілорічних, так і у 
місяць максимального розгортання. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 

 
Пансіонати з лікуванням - лікувально-профілактичні заклади, що 
обладнані ліжками і надають хворим на певний час реабілітаційне 
лікування, головним чином, на основі цілющих властивостей 
природних факторів. Усі вони спеціалізовані і можуть бути одно- або 
багатопрофільними. У них враховуються розгорнуті ліжка, що 
забезпечені необхідним обладнанням і готові для прийому хворих, 
незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні. У кількості ліжок 
відображаються як постійні (цілорічні) ліжка, так і сезонні. Постійні 
ліжка обліковуються на кінець року, сезонні - на момент 
максимального розгортання. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 

 

Пасовища - землі, які використовують під випас худоби.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Перепис населення - періодичне суцільне державне статистичне 
спостереження, що включає в себе збирання демографічних і 
соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують 
чисельність та склад населення країни, а також оброблення, 
узагальнення, поширення та використання у роботі його результатів.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Перепис населення 

 
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами 
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господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 

Підприємство - самостійний суб`єкт господарювання, створений 
компетентним органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування або іншими суб`єктами для задоволення суспільних 
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 

Площа лісів для виробництва деревини - площа лісів, на якій 
проводиться вирубування стиглих деревостанів з метою заготівлі 
деревини.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Площа території - наведена за даними Головної служби геодезії, 
картографії та земельного кадастру.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Політична партія - об`єднання громадян - прихильників певної 
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають 
головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні 
органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і 
представництво в їх складі.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Мораль, політична та громадська діяльність 

 

Постійне населення - населення, яке постійно проживає на момент 
обліку на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 Населення / Перепис населення 
 

Постійні дошкільні заклади освіти - дитячі ясла, дитячі садки, дитячі 
ясла-садки, дошкільні заклади компенсуючого (для дітей, які 
потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбінованого 
типів з короткотривалим, денним перебуванням дітей.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 
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Потужність насосних станцій першого підйому - визначається як 
сума продуктивності всіх установлених насосів на кінець року, 
незалежно від того, знаходяться вони в роботі чи простої з різних 
причин (у ремонті, по режиму роботи).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - сума 
прибутків, які отримали прибуткові підприємства. Прибуток від 
звичайної діяльності - перевищення доходів над витратами від 
операційної, фінансової та іншої діяльності.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Приватний житловий фонд - житлові будинки, які перебувають в 
особистій власності громадян, приватизовані квартири, власниками 
яких є фізичні особи (громадяни), а також фонд господарських 
товариств, об`єднань недержавних підприємств, об`єднань громадян 
тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Природний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю 
народжених живими і кількістю померлих.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Рух населення 

 

Пропускна спроможність каналізації - визначається по загальній 
кількості стічної рідини, яка може пройти за добу через головні 
колектори.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Пропускна спроможність очисних споруд - кількість стічної рідини, 
яку вони можуть пропустити за добу при повному завантаженні усього 
комплексу очисних споруд та додержанні встановлених вимог до 
очистки стічної рідини.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Протяжність теплових та парових мереж - розраховується по 
довжині траси, каналу з вкладеними в ній двома трубопроводами 
(прямого і зворотного) без включення дворових мереж.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 
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Професійно-технічні навчальні заклади - заклади освіти для 
забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній 
загальній середній освіті. Випускнику професійно-технічного 
навчального закладу, який успішно здав кваліфікаційну атестацію, 
присвоюється кваліфікація 'кваліфікований робітник' з набутої професії 
відповідного розряду (категорії).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Прямі іноземні інвестиції - всі види цінностей (кошти, обладнання, 
ноу-хау тощо), які вкладаються безпосередньо нерезидентами в 
підприємства та організації України і частка яких складає не менше 
10% загального статутного фонду підприємства, або не менше 10% 
голосів в управлінні підприємством, а також інвестиціїї, як результат 
укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну 
діяльність.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Інвестиції / Іноземні інвестиції 

 

Р                                                                                        ▲ 
 

Резиденти - юридичні особи та суб`єкти господарської діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 
законодавства України з місцезнаходженням на її території.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Інвестиції / Іноземні інвестиції 

 

Рентабельність - прибутковість чи збитковість відображаються в 
цілому по підприємству і окремо рослинництво та тваринництво.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Зведені показники сільського господарства 

 

Рівень обладнання житлового фонду - співвідношення площі житла, 
обладнаного певним видом благоустрою (водопроводом, каналізацією, 
ваннами тощо) до усієї площі житлового фонду.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Житло 

 

Рівень рентабельності (збитковості) - визначається як відношення 
прибутку (збитку) від реалізованої продукції даного виду до 
собівартості реалізованої продукції.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Зведені показники сільського господарства 
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Рілля - земельні ділянки, які систематично обробляють і 
використовують під посіви сільськогосподарських культур, включаючи 
посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників і теплиць.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Роздрібний товарооборот - виручка від продажу безпосередньо 
населенню споживчих товарів через спеціально організовану торгову 
мережу, мережу ресторанного господарства, а також виручка, 
одержана через касу неторговельних підприємств, організацій, установ 
(обліковується за цінами фактичної реалізації).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

Роздрібний товарооборот на одну особу - відношення обсягу 
роздрібного товарообороту до середньорічної чисельності наявного 
населення.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Торгівля / Роздрібна торгівля 

 

С                                                                                        ▲ 
 
Санаторії - лікувально-профілактичні заклади, що обладнані ліжками і 
надають хворим на певний час реабілітаційне лікування, головним 
чином, на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі вони 
спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них 
враховуються розгорнуті ліжка, що забезпечені необхідним 
обладнанням і готові для прийому хворих, незалежно від того, зайняті 
вони хворими чи ні. У кількості ліжок відображаються як постійні 
(цілорічні) ліжка, так і сезонні. Постійні ліжка обліковуються на кінець 
року, сезонні - на момент максимального розгортання. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 

 
Санаторії-профілакторії - заклади, що призначені для відпочинку 
населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну 
розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади 
можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону 
(сезонні). Відповідно ведеться і облік місць у них як цілорічних, так і у 
місяць максимального розгортання. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 
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Свердловина - глибока виробка круглого перерізу в земній корі, 
створена за допомогою бурового устаткування без доступу робітників у 
саму свердловину.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

Селище міського типу - поселення, утворення та розвиток якого 
пов`язаний з розташуванням на його території промислових 
підприємств, підприємств з виробництва і переробки 
сільськогосподарської, лісової та рибної продукції, залізничних вузлів, 
гідротехнічних та інших споруд і об`єктів, яке має соціальну і 
комунальну інфраструктуру, жителі якого у більшості своїй зайняті у 
промисловій чи соціально-культурній сферах.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Середній вік населення - визначається як середня арифметична 
зважена шляхом ділення загального числа людино-років (сума 
добутків значень віку на чисельність населення в даному віці) на 
загальну чисельність населення.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 

Середній надій молока від однієї корови - розраховується діленням 
річного валового надою молока від корів молочного стада на поголів`я 
корів молочного стада на початок року, незалежно від того, доїлися чи 
ні корови на цю дату.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Тваринництво 

 

Середній настриг вовни на одну вівцю - визначається відношенням 
валового настригу вовни до поголів`я овець на початок року.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Тваринництво 

 

Середня несучість курей-несучок - визначається діленням валового 
збору яєць тільки від дорослих курей-несучок за рік на середньорічне 
поголів`я курей-несучок.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Тваринництво 

 

Середньодобові прирости відповідного виду худоби - 
визначаються діленням загального обсягу одержаного приросту від 
вирощування, відгодівлі та нагулу за певний період на число кормоднів 
відгодівлі за цей період.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Сільське та рибне господарство / Тваринництво 



Інформацiйний банк статистичних даних "Регiональна статистика Львiвщини" -  Дефініції 

 

Головне управління статистики у Львівській області 

 

Середньомісячна (за рік) заробітна плата штатних працівників в 
економіці - визначається шляхом ділення суми нарахованого фонду 
оплати праці за рік на середньорічну чисельність штатних працівників 
та на 12 місяців.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Зайнятість населення і оплата праці 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного 
працівника - нарахування працівникам у грошовій та натуральній 
формі (незалежно від джерела фінансування, крім коштів фонду 
соціального страхування): за відпрацьований час або виконану роботу, 
премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за 
невідпрацьований час. Номінальна заробітна плата включає 
обов`язкові відрахування: прибутковий податок, а також збори на 
обов`язкове державне пенсійне страхування та соціальне страхування 
на випадок безробіття.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Зайнятість населення і оплата праці 

 

Середньорічна чисельність штатних працівників за рік - 
обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості 
працівників за всі місяці та ділення одержаної суми на 12 місяців. За 
місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості працівників 
облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, 
включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні і ділення одержаної суми на 
число календарних днів звітного місяця (облікова кількість працівників 
- це кількість штатних працівників облікового складу на певну дату 
звітного періоду, звичайно на перше чи останнє число місяця).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Зайнятість населення і оплата праці 

 

Сільська місцевість - населені пункти, що затверджені 
законодавчими актами як сільські населені пункти (села).  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 Населення / Рух населення 
 Населення / Перепис населення 

 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 
Сільська рада - адміністративно-територіальна одиниця, утворена на 
основі одного або декількох поселень, та має визначені в 
установленому законом порядку межі її території і є територіальною 
основою для створення та діяльності органів місцевого 
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самоврядування громади та надання населенню громади визначеного 
законом рівня адміністративних, соціальних та культурних послуг.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Сільське населення - особи, які проживають в сільській місцевості.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Населення / Загальна характеристика населення 

 Населення / Рух населення 
 Населення / Перепис населення 

 

Сільський населений пункт - поселення з переважно сільською 
садибною забудовою, сталим складом населення, яке у більшості 
зайняте в сільському, лісовому та рибному господарстві, народних 
промислах, первинній переробці сільськогосподарської та рибної 
продукції.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 

Сільськогосподарські землі - сільськогосподарські угіддя, землі під 
господарськими будівлями і дворами, під господарськими шляхами і 
прогонами; землі, які перебувають у стадії меліоративного будівництва 
та відновлення родючості.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Сільськогосподарські угіддя - земельні ділянки, що 
використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. До 
їх складу входять рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, 
перелоги.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Сінокоси - землі, які використовують для вирощування сіна, зеленої маси.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Земельна площа 

 

Спеціалізовані засоби розміщування - засоби розміщування, що 
можуть бути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають 
мінімум готельних послуг (крім щоденного заправляння ліжок), не 
обов'язково мають номери, а можуть мати одиниці житлового типу або 
колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще 
яку-небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну 
допомогу, транспортування тощо). 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Спеціалізовані засоби розміщення 
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Споживання свіжої води - використання для задоволення потреб у 
воді всіх видів, забраних або одержаних із водозаборів, що належать 
підприємству, так і комунальних водопроводів та інших 
водогосподарських систем.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Стаціонарне джерело - непересувний технологічний агрегат 
(установка, пристрій, апарат тощо), що виділяє в процесі експлуатації 
шкідливі речовини. До них відносяться і такі об`єкти, як терикони, 
резервуари тощо.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 

 

Суб`єкти Державного реєстру - юридичні особи та відокремлені 
підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-
правових форм господарювання, що знаходяться на території України 
та проводять свою діяльнісь на підставі її законодавства.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємства та організації в 

ЄДРПОУ 
 

Сумарна теплова потужність котелень на кінець звітного року - 
визначається за сумою номінальних паспортних потужностей усіх 
встановлених в них котлів у Гкал/год.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Житло та інфраструктура комунальна / Інфраструктура комунальна 

 

 

Т                                                                                        ▲ 
 
Теплоенергія - пара і гаряча вода, що використовується на 
виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Енергетичні ресурси 

 

Токсичні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні 
та інші небезпечні властивості, які створюють значну небезпеку для 
навколишнього природного середовища і здоров`я людини та які 
потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Навколишнє середовище та природні ресурси 
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Тяжкий злочин - умисні діяння, що становлять підвищену суспільну 
небезпеку.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Мораль, політична та громадська діяльність 

 
 

У                                                                                        ▲ 
 
Українська класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) - 
розроблена на основі Класифікації видів економічної діяльності 
Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE). Впровадження 
КВЕД забезпечує реєстрацію і облік підприємств та організацій за 
видами економічної діяльності, а також можливість порівняння 
національної статистичної інформації з міжнародною.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємства та організації в 

ЄДРПОУ 

 
 

Ф                                                                                        ▲ 
 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 
- розкриває інформацію, як працювали підприємства до оподаткування 
окремого виду діяльності: з прибутками чи зі збитками. Визначається 
як різниця між прибутками і збитками підприємств від операційної, 
фінансової та іншої діяльності до сплати податків.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Фонд оплати праці - складається з: фонду основної заробітної плати, 
фонду додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Організація економіки та підприємництво / Підприємництво 

 

Х                                                                                        ▲ 
 
Хостел - готель, у якому номери розташовані зазвичай за коридорною 
або блочною системою і має умови для самостійного готування їжі та 
санітарно-технічні зручності на поверсі або в блоці; може 
організовувати харчування в закладі ресторанного господарства. 

Використано у контексті розділу/групи: 
Послуги / Колективні засоби розміщення / Готельні заклади 
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Ч                                                                                        ▲ 
 
Частка збиткових підприємств - показує скільки відсотків 
підприємств окремого виду діяльності спрацювали зі збитками. 
Визначається відношенням кількості збиткових підприємств до 
загальної кількості.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Частка прибуткових підприємств - показує скільки відсотків 
підприємств окремого виду діяльності спрацювали з прибутками до 
сплати податків. Визначається як відношення кількості підприємств, які 
отримали прибуток, до загальної кількості.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Фінанси 

 

Ш                                                                                       ▲ 
 
Школи для дітей з вадами розвитку - загальноосвітній навчальний 
заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

Школи соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад 
для дітей, які потребують особливих умов виховання.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Соціальна інфраструктура / Освіта 

 

 

Щ                                                                                       ▲ 
 
Щільність населення - розрахована діленням чисельності наявного 
населення на площу території.  

 Використано у контексті розділу/групи: 
 Територія / Адміністративно-територіальний поділ 

 


