
Щорічник містить широкий спектр 
статистичних  показників, які 
представлено:

 за видами економічної діяльності 
 за видами продукції 
 за організаційно-правовими формами 
 у розрізі міст обласного значення та 

районів
 у порівнянні з регіонами України

наведено

 у динаміці з 2000 року

Головне управління статистики у Чернігівській області 
пропонує до Вашої уваги

«Статистичний щорічник Чернігівщини» за 2019 рік

Статистична інформація щорічника зацікавить 
науковців, журналістів, політиків, 

представників бізнесу, студентів, пересічних 
громадян для обговорення, аналізу та 

прийняття важливих рішень 



 Основні геополітичні та економічні 

характеристики

 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

 Навколишнє середовище та 

природні ресурси

 Національні рахунки

 Фінанси

 Споживчі ціни

 Єдиний державний реєстр підприємств 

та організацій України

 Енергетика

 Промисловість

 Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство, рибне господарство

 Будівництво

 Капітальні інвестиції

 Транспорт і зв’язок

 Зовнішньоекономічна діяльність

 Внутрішня торгівля

 Діяльність підприємств

 Наука та інновації

 Міжрегіональні порівняння

Щорічник сформовано за 25 розділами:



Соціально-економічні показники Чернігівщини 
у 2019 році

Середньомісячна 
номінальна 

заробітна плата, 
грн

8206

Обсяг реалізованої 
промислової 

продукції, млн.грн

41621,4

Кількість юридичних 
осіб (ЄДРПОУ)

на початок 2020 року

22397

Капітальні 
інвестиції,

млн.грн

8740,5

на початок року; тис. осіб

Чисельність наявного населення

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників, 
тис. осіб

176,5

Загальна площа 
житлових будівель 

прийнятих в 
експлуатацію, тис.м2

142,9

Індекс 
сільськогосподарської 

продукції, відсотків 

1262,1

1168,4

1098,2
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Імпорт товарів,
млн.дол США

419,4

Експорт товарів, 
млн.дол США

807,3

86,7

98,0

104,4 105,4

111,1

97,8
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Факс (0462) 675-027
Телефон (0462) 676-423

З питань замовлення щорічника звертайтеся 
в Головне управління статистики у Чернігівській області

Адреса: м.Чернігів, вул. Гонча, 37, к.404

Електронна пошта post@chernigivstat.gov.ua


