Каталог статистичних публікацій на 2022 рік

У каталозі представлено перелік статистичних публікацій: збірники,
доповіді, бюлетені, експрес-випуски та повідомлення для ЗМІ, які містять
інформацію про соціально-економічне становище Чернігівської області (за
видами економічної діяльності, у розрізі районів). Запропоновані статистичні
публікації можуть бути надані в електронному вигляді.
Публікації надаються користувачам на підставі письмових запитів
(замовлень) або укладених договорів на надання статистичної послуги.
Для зручності користувачів розділи статистики, за якими розподілено
статистичні публікації, подаються в алфавітному порядку.
Головне управління статистики у Чернігівській області
адреса: вул. Гонча, 37, м.Чернігів, Україна, 14000
телефон: 676-423
факс: 675-082, 675-027
електронна пошта: post@chernigivstat.gov.ua
вебсайт: www.chernigivstat.gov.ua
Розповсюдження статистичних публікацій
Головного управління статистики у Чернігівській області
адреса: вул. Гонча, 37, кімната 404, м.Чернігів, Україна, 14000
телефони: 676-423
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ЗМІСТ
Назва розділів
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика

Стор.
4
4

Демографічна та соціальна статистика
Доходи та умови життя

5
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Населені пункти та житло

6

Населення та міграція

6

Ринок праці

8

Економічна статистика
Економічна діяльність
Діяльність підприємств

9
9
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Енергетика
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Промисловість
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Сільське, лісове та рибне господарство
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Транспорт

14

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами та послугами

14
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Ціни
Споживчі ціни

15
15

Символи
вебсайт (електронна версія)
паперова версія
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексна статистика
Статистичний збірник «СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК
ЧЕРНІГІВЩИНИ» за 2021 рік
Збірник містить широкий спектр статистичних
показників про соціально-економічне становище
області у 2021 році та динаміку розвитку з 2000 року.
Статистичні показники розподілені за видами
економічної
діяльності,
видами
продукції,
організаційними формами, районами.
Окремі
порівняльні дані наведені за регіонами України.

30.08.2022

340 стор.

Статистичний збірник «ЧЕРНІГІВЩИНА В ЦИФРАХ»
за 2021 рік
Збірник містить значний обсяг статистичних даних,
що всебічно характеризують соціально-економічне
становище області у 2021 році в порівнянні з
попередніми роками. Інформацію розподілено за
видами економічної діяльності, видами продукції,
організаційними формами, районами. Надано
методологічні роз’яснення.

15.07.2022

120 стор.

05.01, 04.02,
04.03, 05.04,
05.05, 03.06,
05.07, 04.08,
05.09, 05.10,
04.11, 05.12

110 стор.

Статистичний бюлетень «СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Бюлетень містить 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 районів.
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Короткий зміст

Доповідь «ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Доповідь відображає комплексний аналіз
показників соціально-економічного розвитку області у
звітному періоді, у порівнянні з відповідним періодом
попереднього року.
Доповідь
проілюстрована
графіками,
діаграмами, табличним матеріалом.

Повідомлення для ЗМІ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Повідомлення для ЗМІ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ»

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

05.01, 04.02,
04.03, 05.04,
05.05, 03.06,
05.07, 04.08,
05.09, 05.10,
04.11, 05.12

30 стор.

06.01, 07.02,
09.03, 06.04,
06.05, 06.06,
06.07, 05.08,
06.09, 06.10,
07.11, 06.12

7 стор.

04.03, 07.06,
07.09, 07.12

2 стор.

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Доходи та умови життя
Статистичний збірник «СТАН ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Збірник 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.

Головне управління статистики у Чернігівській області

29.04.2022

32 стор.
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

Статистичний збірник «СОЦІАЛЬНОДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Збірник містить інформацію щодо кількості,
складу, житлових умов домогосподарств області,
наявності земельних ділянок, худоби, птиці, а також
антропометричні дані, рівень освіти, статус зайнятості
членів домогосподарств.

16.09.2022

76 стор.

Населені пункти та житло
Експрес-випуск «ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

13.01, 11.02,
13.05, 12.08,
14.11.2022

2 стор.

Населення та міграція
Статистичний збірник «ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Збірник містить розрахункові дані (станом на
1 січня 2022 року) про чисельність наявного населення
в області, районах, містах, селищах міського типу та
кількість адміністративно-територіальних одиниць
області.
Уміщено інформацію про чисельність
наявного населення в регіонах України.
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27.04.2022

21 стор.
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

Статистичний збірник «РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА
ВІКОМ»
Збірник містить розрахунки (оцінки) чисельності
постійного населення за статтю та віком на 1 січня
2022 року (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
районів, окремо в міській та сільській місцевості.

24.06.2022

27 стор.

Демографічний щорічник «НАСЕЛЕННЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2021»
У щорічнику висвітлено 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 розірвання
шлюбів), міграційного руху. Більшість даних подано в
динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі
районів. Наведено дані про загальні демографічні
показники в регіонах України, а також у країнах
Євросоюзу. Уміщено дані про кількісний та якісний
склад домогосподарств Чернігівщини за даними
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

27.09.2022

69 стор.
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Короткий зміст

Експрес-випуск «ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

19.01, 21.02,
21.03, 19.04,
19.05, 20.06,
19.07, 19.08,
20.09, 19.10,
21.11, 20.12

2 стор.

01.02.2022

17 стор.

31.01, 01.03,
29.03, 29.04,
30.05, 30.06,
29.07, 30.08,
29.09, 31.10,
29.11, 29.12

3 стор.

01.02, 02.03,
30.03, 03.05,
31.05, 01.07,
01.08, 31.08,
30.09, 01.11,
30.11, 30.12

4 стор.

28.03, 30.06,
27.09, 28.12

2 стор.

Ринок праці
Статистичний бюлетень «ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ
ВИПЛАТА НА 1 СІЧНЯ 2022 РОКУ»
Бюлетень 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 районів.

Експрес-випуск «ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ»

Експрес-випуск «ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Експрес-випуск «ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність підприємств
Статистичний збірник «ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВСУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Збірник містить дані про стан та тенденції розвитку
підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності, з
урахуванням великих, середніх та малих підприємств,
за 2015–2021 роки. Висвітлено показники щодо
кількості підприємств, зайнятості, обсягів реалізованої
продукції (товарів, послуг) та фінансового стану
підприємств.

20.12.2022

200 стор.

Доповідь «РОЗВИТОК СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Доповідь 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.

31.08.2022

20 стор.

25.01.2022

2 стор.

Енергетика
Експрес-випуск «ПРОДАЖ СВІТЛИХ
НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ ЧЕРЕЗ АЗС
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Головне управління статистики у Чернігівській області
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

01.02, 03.03,
31.03, 03.05,
31.05, 04.07,
02.08,01.09,
03.10, 01.11,
01.12

2 стор.

Промисловість
Експрес-випуск «ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Сільське, лісове та рибне господарство
Статистичний довідник «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Довідник містить перелік сільськогосподарських
підприємств області, крім фермерських господарств на
1 січня 2022 року, за районами; їх поштову та
електронну адреси, контактні телефони, види
економічної діяльності господарств.

31.01.2022

120 стор.

Статистичний довідник «ФЕРМЕРСЬКІ
ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Довідник
містить
перелік
фермерських
господарств області на 1 січня 2022 року. Інформацію
наведено в розрізі районів, вказано поштову та
електронну адреси, контактні телефони та основні
види економічної діяльності господарства.

31.01.2022

110 стор.
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

Статистичний збірник «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ЧЕРНІГІВЩИНИ»
Збірник містить показники, що характеризують
сільське господарство області: обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції у вартісному
та
натуральному виразах за категоріями господарств,
районами
та
на
одну
особу;
кількість
сільськогосподарських тварин та їх продуктивність;
середні
ціни
реалізації
сільськогосподарської
продукції; рівень рентабельності виробництва в
підприємствах. Містить дані про виробництво
сільськогосподарської продукції за
регіонами.
Інформацію наведено за 2000–2021 роки.

30.09.2022

80 стор.

Статистичний бюлетень «ПОСІВНІ ПЛОЩІ
ОЗИМИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ
2022 РОКУ»
Бюлетень містить інформацію про посів озимих
культур під урожай 2022 року за категоріями
господарств у цілому по області, у підприємствах – за
районами.

16.02.2022

11 стор.

Статистичний бюлетень «ТВАРИННИЦТВО»
Бюлетень містить дані про виробництво основних
видів
продукції
тваринництва,
кількість
сільськогосподарських
тварин
за
категоріями
господарств; приплід молодняка та падіж худоби.
Видання містить обласні та районні підсумки.

Головне управління статистики у Чернігівській області

19.01, 17.02,
17.03, 19.04,
18.05, 17.06,
18.07, 16.08,
16.09, 18.10,
16.11, 16.12
річний
17.03

14 стор.

20 стор.
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Каталог статистичних публікацій на 2022 рік

Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

Статистичний бюлетень «РЕАЛІЗАЦІЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»
Бюлетень містить дані про обсяги та середні ціни
реалізації сільськогосподарської продукції аграрними
підприємствами області.

02.03.2022

20 стор.

Статистичний бюлетень «ВИКОРИСТАННЯ
ДОБРИВ І ПЕСТИЦИДІВ ПІД УРОЖАЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»
Бюлетень містить дані про внесення мінеральних
та органічних добрив, пестицидів, вапнування та
гіпсування
ґрунтів
сільськогосподарськими
підприємствами області під урожай 2021 року.
Надається інформація про удобрення основних
сільськогосподарських культур у цілому в області та за
районами.

23.05.2022

25 стор.

Статистичний бюлетень «ВИРОБНИЦТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПЛОДІВ, ЯГІД
ТА ВИНОГРАДУ»
Бюлетень містить дані про посівні площі, площі
збирання,
виробництво
та
врожайність
сільськогосподарських культур за
категоріями
господарств та в розрізі районів у 2021 році.

26.04.2022

25 стор.
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

Статистичний бюлетень «ПОСІВНІ ПЛОЩІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ПІД УРОЖАЙ 2022 РОКУ»
Бюлетень містить дані про розміри посівних площ
основних
сільськогосподарських
культур
за
категоріями господарств у цілому в області та в
сільськогосподарських підприємствах за районами.

21.07.2022

20 стор.

Статистичний бюлетень «ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»
У бюлетені висвітлено хід збирання врожаю за
категоріями господарств та в розрізі районів. Містить
дані про зібрану площу, обсяг виробництва,
урожайність сільськогосподарських культур.

18.08, 19.09,
19.10, 21.11,
20.12

20 стор.

Експрес-випуск «ІНДЕКС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ»

20.01, 22.02,
21.03, 20.04,
23.05, 21.06,
21.07, 22.08,
22.09, 21.10,
22.11, 22.12

Головне управління статистики у Чернігівській області

2 стор.
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Короткий зміст

Термін видання

Орієнтовна
кількість
сторінок

03.11.2022

20 стор.

Транспорт
Статистичний бюлетень «ТРАНСПОРТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Бюлетень містить інформацію про основні
показники розвитку, роботи та використання
автомобільного транспорту. Наведено дані щодо
капітальних інвестицій за окремими видами
економічної діяльності, кількості працівників на
підприємствах транспорту, складського господарства,
поштової, кур’єрської діяльності, їх середньомісячної
заробітної
плати,
фінансових
результатів,
використання транспортних засобів.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішня торгівля товарами та послугами
Статистичний збірник «ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
ЧЕРНІГІВЩИНИ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ»
Збірник містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі
товарами та послугами в динаміці років. Статистичну
інформацію надано за країнами світу, товарною
структурою, видами послуг.
Довідково в збірнику представлено інформацію
щодо обсягів експорту-імпорту товарів та послуг у
розрізі регіонів України.
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08.07.2022

66 стор.
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Каталог статистичних публікацій на 2022 рік

Короткий зміст

Термін видання

Експрес-випуск «ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ТОВАРАМИ»

Експрес-випуск «ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

17.01, 15.02,
18.03, 15.04,
17.05, 15.06,
18.07, 16.08,
15.09, 17.10,
15.11, 16.12

Орієнтовна
кількість
сторінок

5 стор.

15.02, 17.05,
16.08, 15.11

4 стор.

13.01, 14.02,
15.03, 13.04,
13.05, 15.06,
13.07, 15.08,
14.09, 13.10,
15.11, 14.12

3 стор.

ЦІНИ
Споживчі ціни
Експрес-випуск «ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

28.12.2021 № 09-09/3817-21

Головне управління статистики у Чернігівській області
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