
Інформація в збірнику
представлена:

 у динаміці за 2005, 2010, 2015,
2018-2020 роки;
 за видами економічної діяльності; 
 видами продукції; 
 організаційно-правовими формами; 
 за містами обласного значення та 

районами.



1. Основні геополітичні та 

економічні характеристики

2. Населення та міграція

3. Ринок праці

4. Доходи та умови життя

5. Населені пункти та житло

6. Освіта 

7. Охорона здоров’я та

соціальний захист

8. Правосуддя та злочинність

976,7
Чисельність наявного населення 

на 1.01.2021 року, тис. осіб 

9328
Середньомісячна номінальна заробітна 

плата штатних працівників, грн

472
Кількість закладів 

загальної
середньої освіти

у них  учнів, тис

97,2 9
Кількість закладів 

вищої освіти

13
у них

студентів, тис

40
Кількість лікарняних 

закладів 

3510
Кількість  лікарів, 

тис

10917
Обліковано кримінальних 

правопорушень

411,3
Кількість зайнятих 

віком 15-70 років,  тис. осіб

30531
Увесь житловий фонд, на початок 
2021 року,  тис.м2  загальної площі



20888,5
Обсяги викидів забруднюючих 

речовин,  т 

23062
Кількість юридичних осіб

на 1.01.2021 року

105,2
Індекс споживчих цін, грудень до 

грудня попереднього року, 
відсотків

1366
Обсяги викидів діоксиду 

вуглецю,  т 

9. Навколишнє середовище

10. Споживчі ціни

11. Єдиний державний реєстр 
підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ)

12. Промисловість

13. Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство, 
рибне господарство 93,2

Індекс промислової продукції , 
відсотків до  попереднього року 

102,9
Індекс сільськогосподарської продукції , 

відсотків до  попереднього року 
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Культури зернові та 
зернобобові 5477

Картопля 1285

Культури овочеві 224

М’ясо (у забійній вазі) 36

Молоко 464

Яйця, шт 287



59,1
Індекс капітальних інвестиції,

відсотків до попереднього року

510
Кількість працівників, задіяних у 
виконанні наукових досліджень і 

розробок

13922
Перевезення вантажів ,

тис.т

123,8

Індекс будівельної продукції, 
відсотків до попереднього року

14. Капітальні інвестиції та будівництво

15. Транспорт 

16. Зовнішньоекономічна діяльність

17. Внутрішня торгівля

18. Наука та інновації

19. Міжрегіональні порівняння

75,2
Загальна площа житлових 

будівель, прийнятих в 
експлуатацію, тис.м2

48209
Перевезення пасажирів, 

тис.

890,8
Експорт товарів, 

млн.дол. США

342,0
Імпорт товарів, 
млн.дол. США

111,8
Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту підприємств роздрібної 
торгівлі, відсотків до попереднього року

7957,1
Капітальні інвестиції 

(у фактичних цінах), млн. грн



Факс (0462) 675-027
Телефон (0462) 676-423

З питань замовлення збірника звертайтеся 

в Головне управління статистики 

у Чернігівській області

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

Електронна пошта post@chernigivstat.gov.ua

Статистична інформація збірника зацікавить науковців, журналістів, 

політиків, представників бізнесу, студентів, пересічних громадян

для обговорення, аналізу та прийняття певних рішень 


