
Вітаємо мешканців міста та гостей зі святом!

6 травня – День міста Ніжина

Ніжин – друге за чисельністю  населення місто Чернігівщини

Чисельність наявного населення міста
на 1 січня 2019 року

69046 осіб

55% жінок 45% чоловіків

У  2018 році в місті

256 хлопчиків

Вікова структура населення

14%

9%
25%

37%

15%

народилися – 478 малюків

Середній вік населення – 42 роки

На 1000 жінок припадає – 808 чоловіків

44
роки

39
років

Зареєсторовані 
шлюби – 385

Територія міста 
43 км² 

На 1000 жителів міста припадає:
6,9 – живонароджених
5,5 – шлюбів

Ніжин – місто  з дуже насиченою 
історією, культурою та соціально-

економічнім потенціалом.

25-39 років

40-64
роки

65 і старші

15-24 роки

0-14 років

222 дівчинки



Сучасний Ніжин мовою цифр у 2018 році

 Кількість юридичних осіб         
на 1 січня 2019 року
(за даними ЄДРПОУ) – 1150

 Загальна площа 
прийнятих в 
експлуатацію житлових 
будівель (нове 
будівництво) – 7784 м²

 Роздрібний товарооборот 
підприємств роздрібної 
торгівлі – 996,0 млн.грн  Промисловими 

підприємствами міста 
реалізовано продукції на 
1334,8 млн.грн

 Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатних 
працівників грн

 Середньоблікова
кількість штатних 
працівників тис. осіб

 Обсяг  виробленої 
будівельної продукції–
38,2 млн.грн

 Обсяг перевезених
вантажів автомобільним   
транспортом – 35,3 тис.т

 Кількість перевезених 
пасажирів автомобільним 
транспортом – 4947,0 тис. осіб

 загальноосвітніх   навчальних 
закладів – 19
(на початок 2018/19 навчального року, за даними  
управління освіти Ніжинської міської ради)

15 дошкільних навчальних   
закладів (на кінець 2017 року)

I кв. II кв.        III кв.       IV кв.

12,6    12,5     12,2     12,0

I кв. II кв.          III кв.          IV кв.

6299   6881     7115       7422



Ніжин у загальнообласних показниках у 2018 році

6,9%

Наявне  населення

Обсяг реалізованої       
промислової продукції

3,7%

Загальна площа прийнятих 
в експлуатацію житлових 

будівель (нове будівництво)

Роздрібний      
товарооборот підприємств

Юридичні особи                 
(за даними ЄДРПОУ)

8%

8,7%

Ніжин Перевезення пасажирів 
автомобільним 

транспортом

12,2%

5,3%


