
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

К А Т А Л О Г 
 
 

СТАТИСТИЧНИХ  ПУБЛІКАЦІЙ 
 
 
 

НА  2016 РІК 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Чернігів 

 

 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 



КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2015 РІК 
 

 

 У каталозі представлено перелік статистичних публікацій (збірники, 
бюлетені, доповіді, повідомлення для ЗМІ, довідники, буклети та експрес-
випуски), які містять інформацію про соціально-економічне становище 
Чернігівської області (за видами економічної діяльності, у розрізі міст 
обласного значення та районів). Видання можуть надаватись як на 
паперових носіях, так і в електронному вигляді. 
 Публікації можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло 
читачів. Для отримання будь-якого видання необхідно надіслати бланк-
замовлення, в якому вказати перелік видань, бажані носії та контактну 
інформацію. 
 Звертаємо увагу, що для зручності користувачів розділи статистики, за 
якими розподілено офіційні статистичні публікації, подаються в 
алфавітному порядку. 
   

Головне управління статистики у Чернігівській області  
 

� адреса:  вул.Горького, 37, м.Чернігів, Україна, 14000 
� телефон:  676-423 
� факс:  675-082, 675-027 
� електронна пошта:  post@chernigivstat.gov.ua 
� веб-сайт:  www.chernigivstat.gov.ua 

  

 
 

 
Розповсюдження статистичних публікацій 

Головного управління статистики у Чернігівській області 
 

� адреса:  вул.Горького, 37, кімната 404, м.Чернігів, Україна, 14000 
� телефони: 676-423, 676-565 

 
     Книжкова виставка-продаж (постійно діюча) 

 

� адреса:  вул.Горького, 37 (другий поверх), м.Чернігів, Україна, 14000  

 
 
 

Символи 
 

 – книга (паперова версія) 
  – електронна версія 
 – компакт-диск 

  − веб-сайт  
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КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
 

 
� Статистичний збірник 

«ЧЕРНІГІВЩИНА В ЦИФРАХ У 2015 РОЦІ» 
 

Містить основні дані про економічний та соціальний стан області у 
2015р. в порівнянні з попередніми роками. Інформацію розподілено за 
видами економічної діяльності та сферами суспільно-політичного життя. 
Більшість  показників наведено в розрізі міст обласного значення та районів. 
Надано методологічні роз’яснення. 
  

Кількість стор. – 165    
Термін видання: 30 червня 

 

 

� «СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК 
ЧЕРНІГІВЩИНИ ЗА 2015 РІК» 
 
 

Містить широкий спектр актуальних статистичних показників 
соціально-економічного стану області у 2015р. та динаміку розвитку з 
1990р. Представлені в таблицях статистичні дані, графіки і карти дають 
можливість всесторонньо здійснити аналіз соціально-економічних та 
демографічних процесів у Чернігівській області, її значення на тлі України. 

Статистичні показники розподілено за видами економічної діяльності, 
видами продукції, організаційно-правовими формами, містами обласного 
значення та районами. 

Збірник сформовано за такими розділами: фінанси, ціни й тарифи, 
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), 
енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції, будівництво, 
транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, 
послуги,  діяльність підприємств,  наука, технології та інновації,  населення 
та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, 
освіта,  охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і 
туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона 
навколишнього середовища, деякі міжрегіональні зіставлення. Майже всім 
розділам передують методологічні пояснення.  

Інформація заслуговує на увагу не тільки науковців і фахівців, але й 
широкого кола користувачів.  

Кількість стор. – 440    
Термін видання: 17 серпня 

� 676-423 
676-565 

 

І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА 
ІНФОРМАЦІЯ 
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� «СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2015 РІК» 
 
 

Містить дані про соціально-економічне становище Чернігівського 
району у 2015р. в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 
промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку, торгівлі,  
населення тощо. Окремі статистичні показники наводяться в розрізі міст 
обласного значення та районів області. 

 

Кількість стор. – 120    
Термін видання: 26 серпня 

 

� Статистичний бюлетень 
«ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

 

Містить економічну доповідь та оперативні дані про основні 
показники соціально-економічного розвитку області, у порівнянні з 
відповідним періодом попереднього року. Показники наведено за видами 
економічної діяльності в цілому по області та в розрізі міст обласного 
значення та районів. 

 

Кількість стор. – 110   

 
 

� Статистичний бюлетень 
«ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ 
М.______/______РАЙОНУ»  
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

 

Містить оперативну статистичну інформацію щодо основних 
показників по містах обласного значення та районах. Характеризує 
соціально-економічний розвиток окремого району (міста) і викладається              
у вигляді табличного матеріалу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість стор. – 70  
 Термін видання: 03 лютого, 03 та  
 31 березня, 04 травня, 01 червня, 02 липня,   
 01 серпня, 02 вересня, 03 жовтня,  
 02 листопада, 01 та 30 грудня 

Термін видання: 02 лютого, 02 та  
30 березня, 29 квітня, 31 травня, 01 та   
29 липня, 01 та 30 вересня, 01 та  
30 листопада, 30 грудня 
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� Доповідь 
«ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  
СТАНОВИЩЕ М.______/_____РАЙОНУ»  
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Містить статистичну інформацію з основних питань економічного                 
і соціального життя окремого району (міста) області в порівнянні з 
відповідним періодом попереднього року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість стор. – 10  
 Термін видання: 03 лютого, 03 та  
 31 березня, 04 травня, 01 червня, 02 липня,   
 01 серпня, 02 вересня, 03 жовтня,  
 02 листопада, 01 та 30 грудня 
 

 

 
 

� Повідомлення для засобів масової інформації 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість стор. – 10  
Термін видання: 09 лютого, 10 березня,   
06 квітня, 10 травня, 07 червня, 07 липня, 
05 серпня, 08 вересня, 07 жовтня,  
08 листопада, 07 грудня 
 

 

 

� Повідомлення для засобів масової інформації 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.______/_____РАЙОНУ»  
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість стор. – 10  
Термін видання: 09 лютого, 10 березня,   
06 квітня, 10 травня, 07 червня, 07 липня, 
05 серпня, 08 вересня, 07 жовтня,  
08 листопада, 07 грудня 
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ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 
 
 

 

� Статистичний збірник 
 «СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 
  

Містить інформацію щодо оцінки стану здоров’я членів  
домогосподарств, рівня доступності для них послуг охорони здоров’я, 
можливості придбання ліків та медичного приладдя, наявності хронічних 
захворювань за видами, показників народжуваності та розповсюдженості 
тютюнопаління. 

 

Кількість стор. – 39   
Термін видання: 30 травня 

 

� Статистичний збірник 
«СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ» 

 
Містить інформацію щодо кількості, складу, житлових умов 

домогосподарств області, наявності земельних ділянок, худоби, птиці, а 
також антропометричні дані, рівень освіти, статус зайнятості членів 
домогосподарств. 

 

Кількість стор. – 64   
Термін видання: 27 вересня 

 

� Доповідь  
«САМООЦІНКА НАСЕЛЕННЯМ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ СТАНУ СВОГО ЗДОРОВ’Я У 2015 РОЦІ» 
           

Висвітлює дані, що характеризують суб’єктивну оцінку стану здоров’я 
членів домогосподарств, рівень доступності для них медичної допомоги, 
придбання ліків та медичного приладдя, наявності хронічних захворювань 
за видами, показники народжуваності, дані щодо тютюнопаління тощо. Крім 
того, наводяться показники щодо захворюваності населення області.  
                                                             

 Кількість стор. – 19    
                                                             Термін видання: 31 березня  
 
 
 

ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 

�  676-564 
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� Доповідь  
 «СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ» 

 
Містить інформацію щодо кількості, складу домогосподарств, 

житлових умов, рівня освіти та статусу зайнятості членів домогосподарств, 
антропометричних даних, наявності та використання земельних ділянок, 
худоби та птиці. Інформація, отримана в результаті опитування, 
розповсюджена на все населення області за допомогою процедури 
статистичного зважування. Наведено дані в порівнянні з 2015р. 

, 
 
 

Кількість стор. – 21    
                                                              Термін видання: 31 серпня         
 

� Доповідь  
«САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОЇХ ДОХОДІВ» 

 
Містить дані щодо суб’єктивного визначення рівня достатності їх 

доходів для задоволення основних потреб, інформацію щодо обмежених 
споживчих  можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу 
коштів, а також – щодо очікувань домогосподарствами змін у наступні        
12 місяців свого економічного становища та економіки України в цілому. 
                                                                         

Кількість стор. – 16    
                                                              Термін видання: 29 липня 

___________________________________________________ 
 
 

 
 НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 

 
 

 
 

� Доповідь 
«ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА 2015 РІК» 

 

Містить статистичний аналіз стану оплати населенням області 
житлово-комунальних послуг та електроенергії в цілому та за видами 
послуг, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на їх оплату, 
дані щодо розміру та стану виплати заробітної плати, середнього розміру 
пенсії, зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Ряд показників 
надано в розрізі міст обласного значення та районів. Довідково наведено 
дані по Україні та окремих регіонах.  

Кількість стор. – 10   
Термін видання: 22 лютого 

�  4-13-11 
        676-670  
        776-440 
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� Експрес-випуск 
«ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 
У 2015 РОЦІ/ СІЧНІ/ СІЧНІ–________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 
Кількість стор. – 3   
Термін видання: 02 лютого, 01 та  
31 березня, 04 травня, 01 червня,  
04 липня, 01 та 31 серпня, 03 жовтня,  
01 листопада, 01 та 30 грудня 

___________________________________________________ 
 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 
 
 
 
 

� Статистичний збірник 
«ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО 
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
   

 

 

Містить розрахункові дані (станом на 1 січня 2016р.) про чисельність 
наявного населення в районах та міських поселеннях, угрупування 
населених   пунктів  області  за  кількістю  населення,  яке  в  них   
проживає.  

Показано адміністративно-територіальний устрій області. Крім того, 
уміщено інформацію про чисельність наявного населення в регіонах 
України.  

Кількість стор. – 35   
Термін видання: 29 квітня 

 
 

� Статистичний збірник 
«РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ» 
 
 
 
 
 

Містить розрахункові дані про чисельність і склад постійного  
населення  за  статтю та віком (за однорічними, п’ятирічними та окремими 
віковими групами).  Збірник уміщує розрахункові  показники середнього та 
медіанного віку населення, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 
та 16–59 років тощо. Дані наведено по області, у розрізі міст обласного 
значення та районів, окремо в міських поселеннях та сільській місцевості. 
Крім того – окремі показники в Україні та її регіонах. 

 

Кількість стор. – 90   
Термін видання: 29 червня 

� 675-087 
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� Демографічний щорічник 
«НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2015» 
 

Висвітлює дані про чисельність та склад населення за статтю та віком, 
його розміщення на території області, основні показники, що 
характеризують процеси відтворення населення (народжуваність, 
смертність, шлюби та розлучення), міграційного руху. Більшість даних 
подано в динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст обласного 
значення та районів. Наведено дані про загальні демографічні показники в 
регіонах України, а також в окремих країнах світу. Уміщено дані про 
кількісний та якісний склад домогосподарств Чернігівщини за даними 
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. 

 

Кількість стор. – 155   
Термін видання: 15 вересня 

 

� Доповідь 
«ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 
 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ» 
  

 

Містить аналіз факторів формування чисельності населення в області: 
природного руху населення, міграційних процесів, адміністративно-
територіальних перетворень. Показники наведено в динаміці за ряд років у 
розрізі міст обласного значення та районів. 

 

Кількість стор. – 13     
Термін видання: 18 травня 

 

� Доповідь 
 «ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ  
 В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 

 

Містить характеристику демографічної ситуації в області, аналіз 
чинників, що впливають на формування чисельності та складу населення за 
статтю та віком, у динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст 
обласного значення та районів. Проаналізовано основні показники, що 
характеризують процеси відтворення (народжуваність, захворюваність, 
смертність, шлюби та розлучення) та міграційний рух населення.  

 
 

Кількість стор. – 26   
Термін видання: 22 серпня 

 

� Буклет 
«ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ РЕГІОНУ» 

 

Містить інформацію про чисельну характеристику населення за 
статтю, співвідношення кількості чоловіків і жінок за віковими групами, їх 
середній вік та очікувану тривалість життя; смертність чоловіків і жінок від 
основних причин смерті. Наведено ряд показників, що характеризують 
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чоловіків і жінок на ринку праці: розподіл державних  службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю та категоріями 
посад; кількість працюючих жінок та їх заробітну плату за видами 
економічної діяльності; освітній рівень працюючих; показники 
зареєстрованого безробіття. 

Кількість стор. – 8   
Термін видання: 29 серпня 

 
 

� Експрес-випуск 
«ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2015 РОКУ/ 2015 РІК/  
СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 20 січня, 23 лютого,  
21 березня, 19 квітня, 20 травня, 21 червня, 
19 липня, 18 серпня, 19 вересня, 19 жовтня, 
17 листопада, 20 грудня 

 
 

� Експрес-випуск 
«ОСНОВНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ В М.______/______РАЙОНІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2015 РОКУ/ 2015 РІК/  
СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 
Кількість стор. – 2   
Термін видання: 22 січня, 25 лютого,  
23 березня, 21 квітня, 24 травня, 23 червня, 
21 липня, 22 серпня, 21 вересня, 21 жовтня, 
21 листопада, 22 грудня 

 

� Експрес-випуск  
«ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ» 

 

Кількість стор. – 3   
Термін видання: 18 квітня 

 

� Експрес-випуск 
«РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ» 

 
Кількість стор. – 5   
Термін видання: 21 червня 
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� Статистичний збірник 
«ОСВІТА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
    

Містить статистичні дані про дошкільну, загальну середню та вищу 
освіту в області: мережу, інфраструктуру та діяльність закладів, чисельність 
вихованців, школярів та студентів у них тощо.  

Показники наведено за ряд років у розрізі міст обласного значення та 
районів. Уміщено окремі міжрегіональні зіставлення. 

Кількість стор. – 67   
Термін видання: 29 січня 

____________________________________________________ 
 

 
 

 
РИНОК ПРАЦІ 

 

 
 
 

� Статистичний збірник 
«ПРАЦЯ В ЧЕРНІГІВСКІЙ ОБЛАСТІ  У 2015 РОЦІ» 
 

Містить дані, що відображають кількісні та якісні характеристики 
найманих працівників й основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-
трудових відносин. 

Інформацію згруповано за видами економічної діяльності, деякі 
показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів. 

 

Кількість стор. – 130   
Термін видання: 30 вересня 

 

� Статистичний бюлетень 
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИПЛАТА» 
СТАНОМ НА 1________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Містить інформацію про кількість штатних працівників, заробітну 
плату та стан її виплати на підприємствах, в організаціях та установах 
області. Інформацію згруповано за видами економічної діяльності, деякі 
показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів. 
                                                              

                                                             Кількість стор. – 22   
Термін видання: 02 лютого, 03 березня, 
01 квітня, 05 травня, 01 червня, 02 липня, 
02 серпня, 01 вересня, 03 жовтня, 
02 листопада, 02 та 30 грудня 

 
 

�    4-13-11 
        676-670 
        776-440 
           

 

�   4-13-11 
        676-670 
        776-440 
           

ОСВІТА 
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� Статистичний бюлетень 
«РИНОК ПРАЦІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК» 
 

Містить інформацію про стан ринку праці Чернігівщини: зайнятість та 
безробіття, оплату праці та використання робочої сили. Інформацію  
згруповано  за  видами економічної діяльності, деякі показники наведено в 
розрізі міст обласного значення та районів.  

 

Кількість стор. – 50   
Термін видання: 09 березня 

 
 

 

� Статистичний бюлетень 
«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЧЕРНІГІВЩИНИ У 2015 РОЦІ» 
 

Містить дані щодо кількісного та якісного складу державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх розподіл за 
статтю, категоріями посад, стажем державної служби, служби в органах 
місцевого самоврядування, рівнем освіти.  

Бюлетень розраховано на фахівців органів законодавчої та виконавчої 
влади. 

Кількість стор. – 20   
                                                   Термін видання: 27 квітня 

� Статистичний бюлетень 
«УМОВИ ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

Містить інформацію про кількість працівників, які працюють в умовах 
перевищення гігієнічних нормативів, а також кількість працівників, яким 
установлено пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці. 
Інформацію згруповано за окремими видами економічної діяльності, деякі 
показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів. 

 

Кількість стор. – 25   
Термін видання: 30 травня 

 

� Доповідь 
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ»  

Містить інформацію про номінальну та реальну заробітну плату 
штатних працівників, фонд оплати праці, а також про стан розрахунків із 
працівниками з вже нарахованої заробітної плати. 

 

Кількість стор. – 9   
Термін видання: 20 квітня 
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� Доповідь 
«ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 

Підготовлено за матеріалами вибіркових обстежень населення 
(домогосподарств) з питань економічної активності. 
 У доповіді вміщено матеріали, що характеризують економічну 
активність населення, зайнятість, безробіття тощо. Доповідь доповнено 
графіками, діаграмами та табличним матеріалом, що дає змогу наочно 
уявити подану інформацію.  
 

Кількість стор. – 20   
Термін видання: 08 серпня   

� Експрес-випуск 
«КІЛЬКІСТЬ І РОБОЧИЙ ЧАС ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 2  
Термін видання:  01 лютого, 02 та  
31 березня, 04 та 31 травня, 01 липня,           
01 та 31 серпня, 30 вересня, 01 листопада,  
01 та 30 грудня 

 

� Експрес-випуск 
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 01 лютого, 02 та  
31 березня, 04 та 31 травня, 01 липня,                  
01 та 31 серпня, 30 вересня, 01 листопада, 
01 та 30 грудня 
 

 

 

� Експрес-випуск 
«СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ» 
НА 1 __________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 6   
Термін видання: 29 січня, 01 та  
30 березня, 29 квітня, 31 травня, 01 та 
29 липня, 30 серпня, 29 вересня, 31 жовтня,  
30 листопада, 29 грудня 
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� Експрес-випуск 
«РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  
ЗА РОЗМІРАМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, НАРАХОВАНОЇ 
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ БЕРЕЗЕНЬ/ ЧЕРВЕНЬ/ ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ» 

 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 18 лютого, 19 травня, 
18 серпня, 18 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«КІЛЬКІСТЬ, ВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС ТА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА  
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПО МІСТАХ І РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/  
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 19 лютого, 20 травня,  
19 серпня, 21 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ» 
У 2015 РОЦІ/ І КВАРТАЛІ/ І ПІВРІЧЧІ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання:  29 березня, 30 червня,  
27 вересня, 27 грудня 
 

____________________________________________________ 
 
 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 
 

 

� Статистичний збірник 
 «ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

 
Підготовлено на основі даних статистичних спостережень, 

адміністративних даних, матеріалів вибіркових обстежень. У гендерному 
аспекті представлено дані про населення, рівень освіти, охорону здоров'я, 
розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, 
зайнятість населення, середньомісячну заробітну плату працівників, 
злочинність тощо.  

Показники наведено за ряд років у розрізі міст обласного значення та 
районів. Уміщено окремі міжрегіональні зіставлення. 

 

Кількість стор. – 80   
Термін видання: 31 жовтня 

 

�   4-13-11 
        676-670 
        776-440 
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� Доповідь 
«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Доповідь характеризує cоціальний захист населення області, 

висвітлює дані про кількість пенсіонерів та інвалідів, розподіл їх за видами 
пенсій, причинами інвалідності, середній розмір місячної пенсії, організацію 
соціально-побутового та медичного обслуговування громадян похилого 
віку, допомогу з боку держави соціально незахищеним верствам населення 
області.  

 

Кількість стор. – 10   
Термін видання: 29 липня 

 
 

� Експрес-випуск 
«ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ» 
У 2015 РОЦІ/ СІЧНІ/ СІЧНІ–________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 3   
Термін видання:  21 січня, 22 лютого,   
22 березня, 21 квітня, 23 травня,  
22 червня, 21 липня, 22 серпня,  
21 вересня, 24 жовтня, 22 листопада,  
21 грудня  

____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

 
 

 
� Статистичний довідник 
«БУДІВЕЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

Містить інформацію щодо великих, середніх та вагомих за обсягами 
малих підприємств із розподілом за видами економічної діяльності.               
У довіднику наведено перелік будівельних підприємств, їх юридичні адреси 
та контактні телефони. Інформацію подано в розрізі міст та районів області. 

 

Кількість стор. – 25   
Термін видання: 24 червня 

 

     ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

� 774-892 
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� Статистичний збірник 
«ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

 

 
Містить інформацію про обсяги прийнятого в експлуатацію житла та 

освоєні обсяги інвестицій у житлове будівництво, кількість новозбудованих 
квартир, прийнятих в експлуатацію, а також дані щодо наявного житлового 
фонду.  
 Дані наведено в розрізі міст обласного значення та районів. Також 
надається інформація в цілому та в розрізі регіонів України. 

 

Кількість стор. – 100   
Термін видання: 21 жовтня 

 
 

� Доповідь 
«ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 
 

Містить статистичний аналіз інвестиційної та будівельної діяльності 
підприємств області.  
 Наведено дані про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій 
у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та районів, за 
джерелами фінансування, видами активів, видами економічної діяльності. 
Надається порівняльний аналіз із попереднім роком.  

Окремо охарактеризована інформація щодо обсягу прямих іноземних 
інвестицій в економіці області в цілому, за країнами світу, видами 
економічної діяльності, у розрізі міст обласного значення та районів.  

Доповідь містить інформацію про прийняття в експлуатацію житлових 
та нежитлових будівель, інженерних споруд та потужностей, обсяги 
виконаних робіт будівельними підприємствами, кількість працівників та 
заробітну плату, виробництво будівельних матеріалів. 

Доповідь доповнено графіками, діаграмами та табличним матеріалом. 

Кількість стор. – 18   
Термін видання: 17 червня 

 

 

� Експрес-випуск 
«ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 25 січня, 23 лютого, 
23 березня, 22 квітня, 24 травня, 22 червня, 
22 липня, 23 серпня, 22 вересня, 24 жовтня, 
22 листопада, 22 грудня 
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� Експрес-випуск 
«ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 18 лютого, 18 травня,  
17 серпня, 17 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА  
В МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 18 лютого, 18 травня, 
17 серпня, 17 листопада 

____________________________________________________ 
 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 
 
 
 

� Статистичний збірник 
«РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 
 

Містить дані про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено 
роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані 
щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-
підприємцями), про обсяги роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб), що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі в цілому, 
у міських поселеннях та сільській місцевості, за видами економічної 
діяльності, у містах обласного значення та районах.  
 Наведено дані про товарну структуру роздрібного товарообороту, 
індекси фізичного обсягу. 
 Окремим розділом подано інформацію про наявність торгової мережі 
(магазини, кіоски, палатки тощо) та їх спеціалізацію; про кількість ринків із 
продажу споживчих товарів. 
 Довідково наведено дані про фінансові результати діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі, обсяги виробництва найважливіших видів 
промислової продукції. 
 

Кількість стор. – 65   
Термін видання: 01 серпня 

 
 

�  676-569       
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� Статистичний бюлетень 
«ТОРГОВА МЕРЕЖА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 
 

 

Містить дані про наявність торгової мережі, що належить 
підприємствам (юридичним особам) станом на  1 січня 2016р. 
 Бюлетень містить дані про кількість об’єктів роздрібної торгівлі                   
в цілому в області, за видами економічної діяльності, за спеціалізацією,                   
у розрізі міст обласного значення та районів. 
 

Кількість стор. – 20   
Термін видання: 25 травня 

 
 

� Статистичний бюлетень 
«ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

 

Містить дані про обсяги оптового товарообороту підприємств оптової 
торгівлі, товарну структуру товарообороту в натуральному та вартісному 
вираженні, його розподіл за видами економічної діяльності, у розрізі міст 
обласного значення та районів. Подано інформацію про запаси  товарів, 
обсяги реалізації товарів виробництва України.  

 

Кількість стор. – 20   
Термін видання: 12 травня, 15 червня, 
14 вересня, 14 грудня 

 

� Статистичний бюлетень 
«РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

 

Містить дані про роздрібний товарооборот підприємств  (юридичних 
осіб), структуру роздрібного товарообороту в натуральному та вартісному   
вираженні,   продаж   товарів   вітчизняного   виробництва в цілому в 
області, у розрізі міст обласного значення та районів, за видами економічної 
діяльності.  

Кількість стор. – 21   
Термін видання: 20 травня, 15 червня,   
15 вересня, 15 грудня 

 

� Статистичний бюлетень 
«РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В М.ЧЕРНІГОВІ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 
 

Містить дані про роздрібний товарооборот підприємств (юридичних 
осіб) у м.Чернігові; структуру роздрібного товарообороту в натуральному та 
вартісному вираженні.  

Кількість стор. – 13   
Термін видання: 20 травня, 15 червня,   
15 вересня, 15 грудня 
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� Доповідь 
«СТАН ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ 
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  У 2015 РОЦІ» 

 

Містить статистичний аналіз стану роздрібної торгівлі споживчими 
товарами в області, змін у товарній структурі роздрібного товарообороту в 
натуральному та вартісному вираженні, індексів фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту, продажу товарів вітчизняного виробництва, 
товарних запасів у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та 
районів, за видами економічної діяльності. 

Окремо надається інформація щодо наявності торгової мережі в 
області, обсягів виробництва споживчих товарів промисловими 
підприємствами області,  змін роздрібних цін на споживчі товари тощо. 

 

Кількість стор. – 17   
Термін видання: 30 травня 

 

� Експрес-випуск 
«РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ СВІТЛИХ 
НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ ЧЕРЕЗ АЗС ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 27 січня, 25 лютого, 
25 березня, 27 квітня, 25 травня, 27 червня,  
27 липня, 26 серпня, 27 вересня, 26 жовтня,  
25 листопада, 27  грудня 

 

 

� Експрес-випуск 
«НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ  
МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 29 березня 

 

 

 

� Експрес-випуск 
«ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) 
В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ I КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/  
9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 13 травня, 17 червня,  
16 вересня, 16 грудня 
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� Експрес-випуск 
«СТРУКТУРА РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ  
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 4   
Термін видання: 18 травня, 15 червня,  
15 вересня, 15 грудня 

 

� Експрес-випуск 
«РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ 
 У МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 20 травня, 17 червня,  
16 вересня, 16 грудня 

 

� Експрес-випуск 
«МЕРЕЖА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 27 травня 

 

� Експрес-випуск 
«МЕРЕЖА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  
В МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 27 травня 

 

 

� Експрес-випуск 
«ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  
В МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
 

ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 
Кількість стор. – 1   
Термін видання: 21 та 29 червня,  
27 вересня, 27 грудня 

 

� Буклет 
«НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ОБЛАСТІ» 

Містить дані про наявність в області ринків, які створено на 
відведених за рішенням органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування земельних ділянках та зареєстровано в установленому 
порядку. 

У буклеті наведено дані щодо спеціалізації ринків, наявності торгової 
мережі та устатковання. 

Кількість стор. – 4   
Термін видання: 29 березня  

 



КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2016 РІК 
 

Головне управління статистики у Чернігівській області 
 

22 

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

� Статистичний збірник 
«ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

  
 Містить дані про стан та тенденції розвитку підприємств-суб'єктів 
підприємницької діяльності, з урахуванням великих, середніх та малих 
підприємств, за 2010–2015рр. Висвітлено показники щодо кількості 
підприємств, зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та 
фінансового стану підприємств. 
 

Кількість стор. – 192   
Термін видання: 20 грудня 

 
 
 

� Статистичний збірник 
«ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Містить дані про стан та тенденції розвитку малих підприємств, у т.ч. 

ураховуючи мікропідприємства, Чернігівської області за 2010–2015рр.  
Висвітлено показники щодо кількості підприємств, зайнятості, витрат на 
персонал, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та фінансового 
стану малих підприємств. 

 

Кількість стор. – 173   
Термін видання: 30 грудня  

 

 

� Статистичний бюлетень 
«ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  
ПІДПРИЄМСТВ М.ЧЕРНІГОВА ЗА 2015 РІК» 

 
Містить дані про результати фінансової діяльності підприємств та 

організацій м.Чернігова за видами економічної діяльності.  
 

Кількість стор. – 27   
Термін видання: 23 червня 

 
 

 

 
 
 
 

�  774-892       
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� Статистичний бюлетень 
«ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ВЕЛИКИХ 
ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ М.ЧЕРНІГОВА» 
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/  
СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 
  

Містить дані про результати фінансової діяльності підприємств та 
організацій м.Чернігова за видами економічної діяльності.  

Кількість стор. – 27   
Термін видання: 24 червня, 23 вересня, 
23 грудня  

 
 

� Доповідь 
«РОЗВИТОК СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК» 

 

Містить статистичний аналіз щодо розвитку середніх та малих  
підприємств області. Крім того, вміщено дані щодо обсягів реалізованої 
продукції (товарів, послуг) та фінансового стану середніх та малих 
підприємств.  

Кількість стор. – 11   
Термін видання: 31 серпня  

 

 

� Експрес-випуск 
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ  
ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 27  травня, 29 серпня,  
25 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ  
ПІДПРИЄМСТВ У МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/  
СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 27 травня, 29 серпня,  
25 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ 
ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ТА РАЙОНАХ ЗА 2015 РІК» 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 23 червня 
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� Експрес-випуск 
«ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЇХ РОЗМІРАМИ В МІСТАХ 
ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ ЗА 2015 РІК» 

Кількість стор. – 4   
Термін видання: 07 липня 

___________________________________________________ 
 
 

 

ЕНЕРГЕТИКА 
 
 
 
 
 
 
 

� Статистичний збірник 
«ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Містить дані про використання палива,  теплоенергії,  електроенергії в 
цілому в області за видами економічної діяльності та витрати палива на 
виробництво окремих видів продукції в динаміці років.            

Збірник також містить дані про використання енергетичних матеріалів 
та продуктів перероблення нафти, включаючи втрати при перетворенні та в 
технологічних процесах; обсяги палива, реалізованого населенню через 
мережу АЗС. 

Кількість стор. – 60   
Термін видання: 11 липня 

 

� Експрес-випуск 
«ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ 
ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ» 
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 26 січня, 24 лютого,  
24 березня, 25 квітня, 24 травня, 24 червня, 
25 липня, 25 серпня, 26 вересня, 25 жовтня,   
24 листопада, 26 грудня 

 

� Експрес-випуск 
«ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ ЗА 2015 РІК» 

Кількість стор. – 3  
Термін видання: 16 червня 

 

� Експрес-випуск 
«ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗА 2015 РІК» 

Кількість стор. – 2  
Термін видання: 16 червня 
 
 

 
 

� 676-569 
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� Експрес-випуск 
«ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ У МІСТАХ 
ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ ЗА 2015 РІК» 
 

Кількість стор. – 2  
Термін видання: 16 червня 

___________________________________________________ 
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Експрес-випуск 
«КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 3  
Термін видання: 25 лютого,  26 травня,   
29 серпня, 25 листопада 

 
 

� Експрес-випуск 
«КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В М.______/______ РАЙОНІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2  
Термін видання: 25 лютого, 10 та 
26 травня,  29 серпня, 25 листопада 

___________________________________________________ 
 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
 

 
� Статистичний збірник 
«ДОВКІЛЛЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

 
Містить дані про стан навколишнього природного середовища 

області: водних, земельних ресурсів, повітряного басейну, відходів, ведення 
лісового та мисливського господарства; висвітлено економічний механізм 
природокористування, а також заходи щодо поліпшення екологічного стану 
та природокористування за 2000–2015рр. Збірник містить дані 
про демографічну  ситуацію  в  області  та  охорону  здоров’я. Наведено 
основні показники в цілому в Україні та за регіонами. 

Кількість стор. – 150   
                         Термін видання: 29 липня 

 

�  774-892 
        
           
          

� 645-534 
     676-566 
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� Доповідь 
«СТАН ДОВКІЛЛЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» 
  

Містить статистичний аналіз щодо викидів забруднюючих речовин у 
повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; утворення 
та наявності відходів за класами небезпеки, поводження з ними; інформацію 
про економічний механізм природокористування. 
     

      Кількість стор. – 16   
Термін видання: 22 липня 

___________________________________________________ 
 

 
ПОСЛУГИ 

 
 
 

 
 

� Експрес-випуск 
«ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ» 
ЗА IV КВАРТАЛ 2015 РОКУ/ І КВАРТАЛ/  
ІІ КВАРТАЛ/ІІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ 
 
 
 

 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 29 лютого, 26 травня, 
29 серпня, 28 листопада 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
 

 
 

� Статистичний довідник 
«ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

Містить інформацію щодо підприємств, які здійснюють випуск 
промислової продукції. У ньому надано перелік підприємств-виробників, 
основні види продукції, які ними виробляються; поштова та електронна 
адреси, контактні телефони, прізвища керівників підприємств, а також 
розподіл за обсягами реалізованої продукції та чисельністю працюючих. 

 

 Кількість стор. – 120  
                                                     Термін видання: 29 липня 
 

 

�  774-892       
           
          

� 676-530 
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� Статистичний збірник 
«ПРОМИСЛОВІСТЬ ЧЕРНІГІВЩИНИ»   

 Містить інформацію про всі основні показники  діяльності 
промислових підприємств області в динаміці за 2000–2015рр.: обсяги 
реалізації продукції, структуру та індекси промислового виробництва, 
виробництво найважливіших видів промислової продукції.   

Окремими розділами подано дані про інвестиції, кількість працівників 
та їх заробітну плату, інноваційну діяльність та фінансові показники. 
 Дані наведено в розрізі міст обласного значення та районів, за видами 
промислової діяльності та в порівнянні з іншими регіонами України. 

Кількість стор. – 90   
Термін видання: 31 серпня 

 
� Статистичний бюлетень 
«ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ  
ПІДПРИЄМСТВ У МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Містить оперативні дані великих, середніх підприємств та вагомих за 
обсягами малих підприємств про обсяги реалізації промислової продукції,  
розподіл її за групами (товари проміжного споживання, інвестиційна 
продукція, споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 
енергія), надходження замовлень на виробництво продукції. Дані наведено в 
розрізі  міст обласного значення та районів. 

Кількість стор. – 14   

 
� Доповідь 
 «ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ» 
          

Містить всебічний аналіз стану виробництва продуктів харчування в 
області. Наведено дані щодо структури реалізованої продукції підприємств, 
їх частки в промисловому виробництві області та України, динаміки 
виробництва основних видів продукції, інвестицій в основний капітал, 
кількості працюючих та їх заробітна плата, фінансових результатів 
діяльності підприємств із виробництва харчових продуктів.        

Кількість стор. –  8   
Термін видання: 29 липня 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            Термін видання: 02 лютого, 04 березня, 
                                                            04 квітня, 05 травня, 02 червня, 05 липня,  
                                                            02 серпня, 05 вересня, 04 жовтня, 
                                                            03 листопада, 05 грудня 
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� Експрес-випуск 
«ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОСТІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ 
ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 22 січня, 25 лютого,  
23 березня, 22 квітня, 24 травня, 
23 червня, 22 липня, 23 серпня,  
22 вересня, 24 жовтня, 23 листопада,  
22 грудня 

 

 

� Експрес-випуск 
«ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ 
ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

                                                             Кількість стор. – 1   
                                                             Термін видання: 02 лютого, 04 березня, 
                                                             04 квітня, 05 травня, 02 червня, 05 липня,  
               02 серпня, 05 вересня, 04 жовтня, 
                                                             03 листопада, 05 грудня 
 

� Експрес-випуск 
«ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДІВ  
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В М.__________/__________РАЙОНІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ 
ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 22 січня, 25 лютого,  
23 березня, 22 квітня, 24 травня, 
23 червня, 22 липня, 23 серпня,  
22 вересня, 24 жовтня, 
23 листопада, 22 грудня 

 
� Експрес-випуск 
«ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ  
ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ В М.__________/________РАЙОНІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ 
ЗА СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

                                                             Кількість стор. – 2   
Термін видання: 02 лютого, 04 березня,    
04 квітня, 05 травня, 02 червня,  
05 липня, 02 серпня, 05 вересня,                                                            
04 жовтня, 03 листопада, 05 грудня 
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СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ  

ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
      
 

� Статистичний довідник 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Містить перелік сільськогосподарських підприємств області на 1 січня 
2016р. всіх організаційно-правових форм господарювання; їх поштову та 
електронну адреси, контактні телефони, види економічної діяльності 
господарств. Оновлюється щороку. 

Кількість стор. – 100  
Термін видання: 29 січня 

 

� Статистичний довідник 
«ФЕРМЕРСЬКІ  ГОСПОДАРСТВА  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

Містить перелік фермерських господарств області на 1 січня 2016р. 
Інформацію  наведено  в  розрізі  районів, вказано поштову адресу, 
контактні телефони та основні види економічної діяльності господарства. 
Оновлюється щороку. 

Кількість стор. – 80  
Термін видання: 29 січня 

 

� Статистичний збірник 
«РОСЛИННИЦТВО ЧЕРНІГІВЩИНИ»  

 

Містить дані про посівні площі, площі збирання, валові збори та 
врожайність основних сільськогосподарських  культур  за  категоріями 
господарств області у 2000–2015рр. Наведено інформацію про виробництво 
основних сільськогосподарських культур аграрними підприємствами за 
районами, містить міжрегіональні порівняння. 

Кількість стор. – 55     
Термін видання: 15 квітня 

 
� Статистичний збірник 
«ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ»  
 

 Містить дані про поголів’я худоби  в області в цілому та за 
категоріями  господарств за період з 1960р.; дані щодо наявності основних 
видів худоби у фермерських господарствах, питомої ваги особистих 
селянських господарств населення; містить міжрегіональні порівняння.  

Кількість стор. – 60     
Термін видання: 16 травня 

 
 

 
� 676-534  
      676-566 
      774-925 
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� Статистичний збірник 
«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЧЕРНІГІВЩИНИ»  
 

Містить показники, що характеризують стан сільського господарства 
області: обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у вартісному  
та  натуральному  виразах  за  категоріями господарств, районами та на одну 
особу; обсяги та напрями реалізації сільськогосподарської продукції; 
споживання основних продуктів харчування населенням. Надається 
характеристика матеріально-технічної бази сільського господарства. 
Містить дані про виробництво основної сільськогосподарської продукції за 
регіонами. Інформацію подано за 2000–2015рр. 

Кількість стор. – 85   
Термін видання: 30 червня 

 

 
 

� Статистичний бюлетень 
«СТАН ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 
2016 РОКУ/ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ 
 
 

Містить дані про виробництво сільськогосподарськими 
підприємствами продукції тваринництва, поголів’я худоби та птиці, приплід 
молодняка та падіж худоби в поточному й попередньому роках. Видання 
містить обласні та районні підсумки.    

                                                         
                                                                                            Річний   

       Кількість стор. – 50   
       Термін видання: 04 березня 
 
 
 
 
 

� Статистичний бюлетень 
«РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 
 

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів 
сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами області за всіма 
напрямами реалізації, про структуру реалізації сільськогосподарської 
продукції.   Бюлетень    за    рік    містить    інформацію   про   реалізацію   за  
розширеним  колом видів сільськогосподарської продукції. 
 
 

Річний   

       Кількість стор. – 86   
       Термін видання: 09 березня 
 
 
 

 

Кількість стор. – 25   
Термін видання:  
15 січня, 12 лютого, 14 березня,  
14 квітня, 13 травня, 13 червня,  
14 липня, 12 серпня, 14 вересня, 
13 жовтня, 14 листопада, 14 грудня 
 

Кількість стор. – 41   
Термін видання:  
18 лютого, 21  березня, 18 квітня, 
19 травня, 17 червня, 18 липня,  
18 серпня, 16 вересня, 19 жовтня, 
18 листопада, 19 грудня 
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� Статистичний бюлетень 
 «ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПІД УРОЖАЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ»  

 

Містить   дані   про внесення мінеральних та органічних добрив 
сільськогосподарськими підприємствами області у 2015р. Надається 
інформація про удобрення основних сільськогосподарських культур та в 
розрахунку на 1 га посіву  в цілому в області та за районами. 

 

Кількість стор. – 38   
Термін видання: 22 березня 

 

� Статистичний бюлетень 
«ЗБІР УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
КУЛЬТУР, ПЛОДІВ, ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ» 

 

Містить дані про посівні площі, площі збирання, валові збори та 
врожайність сільськогосподарських культур за  категоріями господарств та 
в розрізі районів у 2015р. 

Кількість стор. – 92   
Термін видання: 28 березня 

 
 
 

� Статистичний бюлетень 
«ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2015 РОЦІ»    

 
Містить інформацію щодо результатів діяльності сільськогос-

подарських підприємств (крім малих): витрати на виробництво 1 ц основних 
видів сільськогосподарської продукції та витрати на виробництво за 
елементами; результати від реалізації продукції (чистий дохід, прибуток, 
рентабельність).  

Кількість стор. – 42    
       Термін видання: 01 липня 

 

 

� Статистичний бюлетень 
«ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2016 РОКУ»   

 

Містить дані про розміри посівних площ основних 
сільськогосподарських культур за категоріями господарств у цілому в 
області та в розрізі районів. Наведено розміри площ загиблих озимих на 
зерно та зелений корм.    

 

         Кількість стор. – 54   
Термін видання: 20 липня 
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� Статистичний бюлетень 
«ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ» 
СТАНОМ НА 1 СЕРПНЯ/ 1 ВЕРЕСНЯ/ 1 ЖОВТНЯ/ 
1 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ 

 

 

Висвітлює хід збирання врожаю за категоріями господарств та в 
розрізі районів. Містить дані про зібрану площу, валові збори, урожайність 
основних сільськогосподарських культур, трансформацію посівних площ, 
проведення інших польових робіт. 

 

Кількість стор. –  45   
Термін видання: 16 серпня, 16 вересня, 
17 жовтня, 16 листопада 

 

� Статистичний бюлетень 
«ЗАКЛЮЧНИЙ ПОСІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР»  

 

 

Містить дані про площі посівів озимих культур на зерно та зелений 
корм, оранку на зяб і площі піднятих чорних парів за категоріями 
господарств та районами станом на 1 грудня 2016р. 

 

Кількість стор. – 23   
Термін видання: 26 грудня 

 

� Доповідь 
«СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

 

 

Містить статистичний аналіз загального обсягу, тенденції та 
структури виробництва продукції сільського господарства, результатів  
діяльності галузі рослинництва та тваринництва, інвестицій у галузь, 
переробки продукції сільського господарства її експорт й імпорт.  

 

Кількість стор. – 15   
Термін видання: 29 червня 

 
 

 

� Експрес-випуск 
«ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 18 січня, 15 лютого,  
15 березня, 15 квітня, 16 травня, 14 червня,  
15 липня, 15 серпня, 15 вересня, 15 жовтня, 
15 листопада, 14 грудня 
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� Експрес-випуск 
«СЕРЕДНІ ЦІНИ РЕАЛІЗОВАНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 19 лютого, 10 та 22 березня, 
19 квітня, 20 травня, 20 червня, 19 липня,  
19 серпня, 19 вересня, 20 жовтня,  
21 листопада, 20 грудня 

 

� Експрес-випуск 
«ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ  
ПІД УРОЖАЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 2015 РОКУ» 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 23 березня 

 

� Експрес-випуск 
«ПІДСУМКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР, ПЛОДІВ ТА ЯГІД У 2015 РОЦІ» (ОСТАТОЧНІ ДАНІ) 
 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 29 березня 

 

� Експрес-випуск 
«ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
ВИРОБНИЦТВА У 2015 РОЦІ» (ПОПЕРЕДНІ ДАНІ) 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 04 квітня 

 

� Експрес-випуск 
«НАЯВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ» 

 

Кількість стор. – 1  
Термін видання: 26 травня 

 
� Експрес-випуск 
«ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  
ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 
 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 01 липня 
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� Експрес-випуск 
«ЧИСТИЙ ДОХІД (ВИРУЧКА), ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
І ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 01 липня 

 

� Експрес-випуск 
«СТАН ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ПІДПРИЄМСТВАХ __________РАЙОНУ ЗА 2015 РІК» 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 09 березня 

 
 

� Експрес-випуск 
«ПОСІВНІ ПЛОЩІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ПІДПРИЄМСТВАХ _________РАЙОНУ ПІД УРОЖАЙ 2016 РОКУ» 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 25 липня 
 

 

� Експрес-випуск 
«ХІД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ _________РАЙОНУ  
СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ» 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 18 листопада 

___________________________________________________ 
 

 
ТРАНСПОРТ 

 
 

� Статистичний довідник 
«АВТОТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

 

Містить перелік підприємств області, що здійснюють комерційні 
вантажні та маршрутні пасажирські перевезення як у межах України, так і в 
міжнародному сполученні. 
  Уміщено дані щодо цих підприємств: код ЄДРПОУ, назва, вид 
перевезень,   юридична   адреса,    ПІБ    керівника   та    контактні телефони.  
 Інформацію згруповано за містами обласного значення та районами.  
 

Кількість стор. – 16  
                                                              Термін видання: 30 травня 

, 
 

 
 
 
 

� 774-892 
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� Статистичний збірник 
«ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

 
Містить інформацію про основні показники розвитку, роботи та 

використання автомобільного транспорту. Наведено дані про інвестиції в 
основний капітал, кількість працівників на підприємствах транспорту та їх 
номінальну заробітну плату, рух робочої сили, фінансові результати 
діяльності підприємств транспорту, рухомий склад, протяжність 
автомобільних доріг загального користування та дорожньо-транспортні 
пригоди на дорогах і вулицях області за  2000, 2005, 2012–2015рр.  

Дані наведено в цілому в області, у розрізі міст обласного значення та 
районів, а також за видами економічної діяльності. 

 

Кількість стор. – 70   
Термін видання: 30 вересня 

 

 
 

 

� Доповідь  
«ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

Містить характеристику транспортних підприємств області, що 
здійснюють вантажні та пасажирські перевезення. 

Проаналізовано дані щодо  обсягів вантажних перевезень та 
вантажообороту,  пасажирських перевезень та пасажирообороту, розподілу 
цих перевезень за видами сполучення. Наведено  інформацію про діяльність 
фізичних осіб-підприємців, що виконують вантажні та пасажирські 
перевезення на власному автотранспорті.   

Кількість стор. – 10   
Термін видання: 30 червня 

 
 
 

� Експрес-випуск 
«ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

 

Кількість стор. – 4   
Термін видання: 22 січня, 23 лютого, 
23 березня, 22 квітня, 24 травня, 23 червня,  
22 липня, 23 серпня, 22 вересня, 24 жовтня,  
23 листопада, 22 грудня 

 
� Експрес-випуск 
«ПІДСУМКИ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК»  

 
Кількість стор. – 2   
Термін видання: 05 травня 
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� Експрес-випуск 
«ПІДСУМКИ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ В МІСТАХ ОБЛАСНОГО 
ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

 
Кількість стор. – 2   
Термін видання: 22 січня, 23 лютого, 
23 березня, 22 квітня, 24 травня, 23 червня,  
22 липня, 23 серпня, 22 вересня, 24 жовтня,  
23 листопада, 22 грудня 

___________________________________________________ 
 

ТУРИЗМ 
 
 

 
 
 

� Статистичний бюлетень 
 «КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
 

 

Містить статистичні показники про наявність та роботу готелів, 
спеціалізованих та інших засобів розміщування в області, обслуговування 
приїжджих у готелях, інших місцях для тимчасового проживання, 
санаторно-курортних (спеціалізованих) закладах розміщування. 

Показники наведено за типами засобів розміщування в розрізі міст 
обласного значення та районів. Уміщено окремі міжрегіональні зіставлення. 

 

Кількість стор. – 30   
Термін видання: 30 червня 

 

 

� Буклет 
«ЧЕРНІГІВЩИНА ТУРИСТИЧНА» 
 
 

Містить матеріали щодо стану туристичної галузі області, довідку про 
окремі географічні особливості Чернігівщини, наявність культурно-
історичних пам'яток та інших об'єктів, що можуть зацікавити туристів. 

 
 

Кількість стор. – 8   
Термін видання: 11 липня  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 4-13-11 
      676-670 
      776-440 
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     ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
 ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 
 

� Статистичний довідник 
«ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВЩИНИ  
В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ У 2015 РОЦІ» 

 
Містить перелік підприємств та організацій, які здійснювали 

зовнішню торгівлю товарами у 2015р. у розрізі міст обласного значення та 
районів із зазначенням коду ЄДРПОУ, назви підприємства, адреси та номера 
телефону. 

Кількість стор. – 43   
Термін видання: 30 червня 

 

� Статистичний збірник 
«ІНВЕСТИЦІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВЩИНИ»   

 
Збірник містить дані про рух іноземних інвестицій в області, їх обсяги 

в розрізі країн світу, міст обласного значення та районів, видів економічної 
діяльності.                          

 

Кількість стор. – 45   
Термін видання: 06 травня 

 

 

� Статистичний збірник 
«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВЩИНИ» 

 
Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами  в  

динаміці років. Статистичну інформацію надано за країнами світу, товарною 
структурою, видами послуг, у розрізі міст обласного значення та районів.  

Окремим розділом наведено дані щодо обсягу прямих іноземних 
інвестицій в області.  

Довідково в збірнику представлено інформацію щодо обсягів 
експорту-імпорту товарів та послуг, прямих іноземних інвестицій у розрізі 
регіонів України.   

 

Кількість стор. – 84   
Термін видання: 30 червня 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 676-569 
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� Статистичний бюлетень 
«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 
 

Містить дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами 
в розрізі країн світу, товарної структури, за видами послуг, у порівнянні з 
відповідним періодом попереднього року. Також уміщено дані про експорт-
імпорт давальницької сировини й готової продукції, що виготовлена з неї.  

Кількість стор. – 54   
Термін видання: 29 лютого, 30 травня, 
31 серпня, 30 листопада 

 
 

� Доповідь 
«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
ЧЕРНІГІВЩИНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ  У 2015 РОЦІ» 
 Містить статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами в області, за країнами світу, товарною структурою, видами 
послуг, експорт-імпорт давальницької сировини та продукції, виготовленої з 
неї, за країнами світу та товарною структурою.  

Окремо охарактеризовано інформацію щодо обсягу прямих іноземних 
інвестицій в економіці області в цілому, за країнами світу, видами 
економічної діяльності та в розрізі міст обласного значення та районів.  

Доповідь доповнено  графіками, діаграмами та табличним матеріалом, 
що дає змогу наочно уявити подану інформацію. 

Кількість стор. – 20   
Термін видання: 18 квітня  

 

� Буклет 
«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ПІДПРИЄМСТВ М.ЧЕРНІГОВА» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

Містить інформацію щодо обсягів експорту-імпорту товарів у 
м.Чернігові в розрізі основних країн-партнерів та за товарною структурою.  

     Кількість стор. – 8   
Термін видання: 29 лютого, 30 травня, 
31 серпня, 30 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ» 
ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2015 РОКУ/ 2015 РІК/  
СІЧЕНЬ/ СІЧЕНЬ–_________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 4   
Термін видання: 16 січня, 17 лютого,  
18 березня, 15 квітня, 18 травня, 16 червня, 
18 липня, 17 серпня, 16 вересня, 19 жовтня, 
16 листопада, 16 грудня 
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� Експрес-випуск 
«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
ЗА 2015 РІК/ І КВАРТАЛ/ І ПІВРІЧЧЯ/ 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 17 лютого, 17 травня, 
17 серпня, 16 листопада 

 

� Експрес-випуск 
«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ В МІСТАХ  
ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА РАЙОНАХ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/  
СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ  2016 РОКУ 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 17 лютого, 18 травня,  
17 серпня, 17 листопада 

 

 

� Експрес-випуск 
«ПРЯМІ  ІНВЕСТИЦІЇ» 
ЗА 2015 РІК/ СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ/ 
СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ/ СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 18 лютого, 18 травня,  
17 серпня, 16 листопада 

___________________________________________________ 
 
 

     

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 
 
 
 
 

� Статистичний збірник 
«НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

Містить інформацію про результати роботи наукових організацій, 
інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність в області. У збірнику 
наведено дані про підготовку наукових кадрів, фінансування науки за 
джерелами та секторами, результативність їх діяльності. 

Крім того, вміщено інформацію про інновації промислових 
підприємств, спрямованих на оновлення продукції та вдосконалення 
технологічної та технічної бази виробництва, а також про створення та 
використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної 
власності.  

Дані наведено в розрізі міст обласного значення та районів, основних 
видів промислової діяльності за 1995–2015рр., надаються порівняння з 
іншими регіонами України.  

Кількість стор. – 85   
Термін видання: 31 жовтня 

 

� 774-892 
 

 
� 645-853 
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� Експрес-випуск 
«ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ У 2015 РОЦІ» 

Кількість стор. – 2   
Термін видання:  21 квітня 

___________________________________________________ 

 
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 

 
 
 

 
� Експрес-випуск 
«ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  
ЗА 2014 РІК/ 2015 РІК 
 

Кількість стор. – 2   
Термін видання: 21 січня, 04 травня 

 

 

� Експрес-випуск 
«ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ЗА 2014 РІК» 
 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 01 квітня 

 

� Експрес-випуск 
«ІНДЕКСИ ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ВАЛОВОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ТА ВАЛОВОЇ  
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2015 РІК» 
 

 

Кількість стор. – 1   
Термін видання: 11 липня 

___________________________________________________ 
 

 
ЦІНИ 

 
 

 
� Статистичний збірник 
«ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У 2015 РОЦІ» 

 

Пропонує статистичні показники, що характеризують цінові процеси 
на споживчому ринку України та області у 2015р. порівняно з попередніми 
роками. Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін на товари 
та послуги в Україні, в області та в інших регіонах України. Крім того, 

 
 
 
 

�  676-423 
 
        
           

� 674-174 
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наведено дані стосовно середніх споживчих цін на основні продукти 
харчування, які мають значну частку витрат у споживчих грошових 
витратах домогосподарств, індексів номінальної та реальної заробітної 
плати, міжнародні зіставлення. В окремому розділі наведено методологічні 
пояснення, перелік споживчих товарів (послуг)-представників та вагові 
коефіцієнти, на основі яких проводяться розрахунки індексів споживчих цін. 
Збірник ілюстровано графіками та діаграмами. 

Кількість стор. – 135   
Термін видання: 31 березня 

 

� Доповідь 
«ЦІНОВІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ» 

Відображає цінову ситуацію на споживчому ринку області у 2015р. в 
порівнянні з попередніми роками. Наведено індекси споживчих цін на 
товари та послуги в регіонах та в цілому в Україні. 

Крім того, вміщено дані обстежень умов життя домогосподарств щодо 
грошових витрат населення на продукти харчування, висвітлено інформацію 
про виробництво основних видів сільгосппродукції господарствами 
населення, дані про номінальну та реальну заробітну плату в області та в 
Україні.  

 

Кількість стор. – 13   
Термін видання:  19 лютого 

 

 

� Експрес-випуск 
«ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН» 
У__________(МІСЯЦЬ) 2016 РОКУ 
 

Кількість стор. – 3   
Термін видання: 13 січня, 11 лютого, 
11 березня, 13 квітня, 12 травня, 13 червня, 
13 липня, 11 серпня, 13 вересня, 12 жовтня,  
11 листопада, 13 грудня 
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