Ukraina
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis::
Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:
Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (1.01.2016)
Pieaugums (2015):
Nacionālais sastāvs (2001):

Reliģijas (2006):

Ekonomiskie rādītāji
IKP pēc valūtas kursa (2014):
IKP pieaugums (2015):
IKP uz vienu iedzīvotāju (2014):
IKP PPP (2015):
IKP PPP uz vienu iedzīvotāju (2015):
Preču eksports (2015):
Preču imports (2015):
Eksporta partneri (2015):
Importa partneri (2015):
Eksporta produkti:
Importa produkti:
Galvenās nozares:
Dabas resursi:
Ienākošās uzkrātās ĀTI (31.12.2015):
Izejošās uzkrātās ĀTI (31.12.2015):
Valūta (2015):
Fiskālais gads:
Inflācija (2015):
Bezdarba līmenis (2015):
*

Ukraina
republika
Kijeva
ukraiņu

603 550 km²
4663 km
2782 km
Baltkrievija 891 km, Ungārija 103 km, Moldova 939 km, Polija 526 km,
Rumānija 531 km, Krievija 1576 km, Slovākija 97 km
24 apgabali, 1 autonoma republika, 2 pilsētas ar apgabala statusu
Kijeva, Harkova, Dņepropetrovska, Odesa, Doņecka, Zaporožje, Ļviva

42,8 milj.*
-0,6%*
ukraiņi 77,8%, krievi 17,3%, baltkrievi 0,6%, moldāvi 0,5%, Krimas tatāri
0,5%, bulgāri 0,4%, ungāri 0,3%, rumāņi 0,3%, poļi 0,3%, ebreji 0,2%, citi
1,8%**
pareizticīgie (Kijevas patriarhāts) - 50,4%, pareizticīgie (Maskavas
patriarhāts) - 26,1%, pareizticīgie (autokefālā baznīca) - 7,2%, grieķu katoļi 8%, Romas katoļi - 2,2%, pārējie - 6,1%**

1,59 miljardi UAH* ~135,3 miljardi USD*
-9,9%*
36 579 UAH ~3159 USD*
339,5 miljardi USD** (50. vieta pasaulē)
7 500 USD** (148. vieta pasaulē)
38,1 miljards USD*
37,5 miljardi USD*
Krievija 13%, Turcija 7%, Ķīna 6%, Ēģipte 5%, Itālija 5%, Polija 5%, Indija 4%,
Vācija 3%, Spānija 3%*
Krievija 20%, Vācija 11%, Ķīna 10%, Baltkrievija 7%, Polija 6%, Ungārija 4%,
ASV 4%, Itālija 3%*
metāli un to izstrādājumi, naftas izstrādājumi, ķīmiskās rūpniecības
produkti, mašīnas un iekārtas, transportlīdzekļi, pārtikas produkti
mašīnas un iekārtas, ķīmijas produkti, enerģija
mašīnu, iekārtu un transportlīdzekļu ražošana, ogļu un dzelzs rūdas ieguve,
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība
dzelzs rūda, ogles, dabas gāze, nafta, mangāns, titāns, niķelis, dzīvsudrabs,
sāls, koksne
64,3 miljardi USD***
10,1 miljards USD***
grivna (UAH), 1 USD = 21,8 UAH***
kalendārais gads
48,7%*
9,1%* (pēc ILO metodoloģijas)

State Statistics Committee of Ukraine – www.ukrstat.gov.ua
Central Intelligence Agency – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
*** National Bank of Ukraine – www.bank.gov.ua
**

Uzņēmuma ienākuma nodoklis:

18%

Papildu informācija
Tālsarunu kods:
Interneta TDL:

+380
ua

Ukraina atrodas Austrumeiropā un pēc platības ir
3. lielākā Eiropas valsts pēc Krievijas un Francijas. Tā
aizņem 5,7% no Eiropas teritorijas jeb 603,6 tūkst. km2.
Rietumos Ukraina robežojas ar Poliju, Ungāriju, Slovākiju
un Rumāniju, ziemeļos ar Baltkrieviju, bet austrumos ar
Krieviju. Dienvidos tā robežojas ar Melno jūru un Azovas
jūru.
Ukrainas teritoriju jau izsenos laikos apdzīvojuši
austrumslāvi. Ukrainas valstiskā vēsture aizsākās ar Kijevas
Krievzemes izveidošanos, kas no 9. gs. līdz 12. gs. bija liela
un spēcīga valsts. Pēc Ziemeļu kara Ukrainas teritorija bija
sadalījusies vairākās atsevišķās zemēs. 19.gs. lielākā
Ukrainas daļa nonāca Krievijas impērijas sastāvā, pārējā Austroungārijas kontrolē. 1917.-1921. gadi iezīmējās ar
nepārtrauktiem kariem un mēģinājumiem panākt valsts
neatkarību, taču 1922. gada 30. decembrī Ukraina kļuva
par vienu no padomju republikām. Pirms un pēc II pasaules kara tās teritorija paplašinājās uz rietumiem, bet 1954.
gadā uz dienvidiem, kad Ukrainas PSR pievienoja Krimas pussalu. 1945. gadā Ukrainas PSR iestājās Apvienoto Nāciju
Organizācijā.
Pēc Padomju Savienības sabrukuma Ukraina ieguva neatkarību 1991. gadā, kad aizsākās pāreja uz tirgus
ekonomiku. 1992. gadā Ukraina kļuva par Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas dalībvalsti. 2008. gadā
Ukraina iestājās Pasaules Tirdzniecības organizācijā.
Ukrainā ir 46 milj. iedzīvotāju, kas Ukrainu ierindo 7.vietā Eiropā un 28. vietā pasaulē. Ukrainā dzīvo 5,8% no
visiem Eiropas iedzīvotājiem. 68,6% Ukrainas iedzīvotāju dzīvo pilsētās un 31,4% - laukos. Apdzīvojuma blīvums ir 76
cilvēki uz km2.
Ukrainas ainavā raksturīgākais ir auglīgi līdzenumi un plakankalnes. Lielākās upes ir Dņepra, Dņestra,
Siverskijdoņecka, Desna un Dienvidbuga. Donavas delta veido Ukrainas robežu ar Rumāniju. Ukrainas rietumos
atrodas Karpatu kalni, augstākā virsotne Ukrainas teritorijā ir Hoverla (2061m), bet Krimas pussalā - Krimas kalni.
Ukraina atrodas mērenā klimata joslā, izņemot Krimas pussalas dienvidu daļu, kur raksturīgs Vidusjūras
(subtropu) klimats. Aukstie vēji no Sibīrijas atnes Ukrainas ziemeļaustrumos vēsāku gaisu, bet rietumdaļa ir siltāka
Vidusjūras vēju ietekmē. Karstākais mēnesis ir jūlijs, kad vidējā gaisa temperatūra ir +23oC, bet janvārī vidējā gaisa
temperatūra ir ap 0oC un zemāka. Lietainākie mēneši ir jūnijs un jūlijs.
Ukraina ir bagāta ar derīgajiem izrakteņiem – dzelzs rūdu, mangāna rūdu, urāna rūdu, oglēm, gāzi, naftu,
titānu, cirkonu, sēru, grafītu, rūdu nesaturošām izejvielām metalurģijai un apdares akmeņiem. Ukrainā atrastas
unikālas, pagaidām pasaulē vienīgās berīlija iegulu atradnes, kas saistās ar ļoti retu un vērtīgu metālu — genthelvīnu.
Zemes dzīlēs atrastas zelta, litija, skandija, retzemju metālu, fluorīda, degslānekļa, fosforīta atradnes.
Lielākie enerģētikas resursi ir ogles, kas atrodas Doņeckas un Ļvovas-Volīnijas baseinā, un dabasgāzes iegulas
- Ļvovas un Harkovas apgabalā. Karpatu priekškalnēs un Poltavas apgabalā atrodas naftas iegulas. Visā teritorijā, īpaši
Doņeckas un Krimas apgabalos, ir izejvielas būvmateriālu rūpniecībai – ugunsizturīgie māli, kaļķakmeņi u.c.
Ukrainai ir lieli rekreācijas resursi – mineralizētie ūdeņi Piekarpatos (Truskaveca, Moršina), Poltavas
apgabalā, kūrortu un atpūtas zonas Melnās jūras piekrastē (Jalta, Feodosija, Eipatorija, Alušta, Sudaka).

