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У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять 
інформацію про соціально-економічне становище Київської області за видами 
економічної діяльності та в розрізі міст і районів.  

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців органів влади, банківських 
установ, підприємницьких структур, але й широке коло читачів, будуть 
корисними при написанні наукових, дипломних та курсових робіт, підготовці 
доповідей. 

Існує можливість придбання статистичних видань за попередні роки. 
Крім вказаних у каталозі видань органами державної статистики можуть 

бути підготовлені статистичні та аналітичні матеріали з різної тематики. 
 
 

Наші реквізити: 
Установа банку одержувача: ГУДКСУ у Київській області  
Рахунок: 31254282114744 
МФО: 820172 
код ЄДРПОУ: 02360731 
 
 
Головне управління статистики у Київській області 
• адреса: 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 
• телефон: 486-63-04 
• факс: 486-56-06 
• електронна пошта: kous@kievobl.ukrstat.gov.ua 
• веб-сайт: kievobl.ukrstat.gov.ua 

 
 
 
 

Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики  
у Київській області: 

 
Відділ поширення статистичної інформації, комунікацій із користувачами й 
громадськістю 
 
• адреса: 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, кімн. 713 
• телефон: 486-63-04 
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І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Телефон для довідок: 486-63-04 
 

Статистичний збірник 
 
“Статистичний щорічник Київської області за 2015 рік” 
Вміщено дані про соціально-економічний становище області у 2015 році 

у порівнянні з попередніми роками. Щорічник сформовано за такими 
розділами: національні рахунки, фінанси і кредит, ціни і тарифи, ЄДРПОУ, 
матеріально-енергетичні ресурси, промисловість, сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство, рибне господарство, інвестиції та будівельна 
діяльність, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня 
торгівля, послуги, розвиток підприємництва, наука та інновації, населення, 
зайнятість населення, доходи і витрати населення, житлові умови населення, 
освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога, культура, відпочинок, спорт і 
туризм, правопорушення, природні ресурси та охорона навколишнього 
середовища. Основні показники подаються в ретроспективі. Окремим розділом 
представлено зіставлення показників області з іншими регіонами України. 
Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. 

Кількість сторінок – 480 
Термін видання –жовтень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 180 грн. (в електронному вигляді) 
(в друкованому вигляді – уточнюйте за телефоном 486-63-04) 
 

Статистичні бюлетені 
 
“Економічне і соціальне  становище Київської області” 
Наведено дані оперативної звітності за основними видами економічної та 

промислової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного 
забезпечення та праці. Показники подаються по області в цілому та в розрізі 
районів і міст обласного підпорядкування, а також по видах економічної і 
промислової діяльності. 

Кількість сторінок – 100-140 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 70 грн. 
 
“Соціально-економічне становище міст та районів Київської області” 
Вміщує інформацію, що характеризує соціально-економічне становище 

районів та міст обласного підпорядкування за даними оперативної звітності в 
порівнянні з попереднім періодом. 

Кількість сторінок – 40-60 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 50 грн. 
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Доповідь 
 
“Про соціально-економічне становище Київської області” 
Містить аналіз актуальних показників соціально-економічного розвитку 

області за основними видами економічної та промислової діяльності, 
соціального розвитку, праці. Крім того, розміщена інформація про 
зовнішньоекономічні відносини, послуги, зв’язок, житлове господарство, ринок 
праці, заборгованість із виплати заробітної плати, демографічну ситуацію в 
цілому по області та по районах і містах. Текст у доповіді проілюстровано 
графіками та діаграмами. 

Кількість сторінок – 40-60 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 60 грн. 
 

Статистична інформація 
 
“Основні показники соціально-економічного розвитку ____________ 
району (міста)” 
Містить зведені дані щодо основних показників, які характеризують 

соціально-економічне становище окремого району (міста обласного 
підпорядкування) у порівнянні з попередніми періодами. 

Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість – 17 грн. 
 
 

ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 

 
ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 
Телефон для довідок: 482-16-86 

 
Статистичні збірники 

 
"Витрати і ресурси домогосподарств у 2015 році” 
Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 

2015 році. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення, його 
характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо 
споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня 
матеріальної забезпеченості домогосподарств. Надані стислі методологічні 
пояснення щодо системи показників, які характеризують життєвий рівень 
населення. 

Кількість сторінок – 80 
Термін видання – грудень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 69 грн. 
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“Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності  
окремих видів медичної допомоги у 2015 році” 
Містить підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки стану 

здоров’я, рівня доступності медичної допомоги, придбання ліків і медичного 
приладдя, оцінки впливу на стан здоров’я наслідків Чорнобильської 
катастрофи; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старше; 
дані щодо тютюнопаління. 

Кількість сторінок – 48 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 50 грн.  
 
“Соціально-демографічні характеристики домогосподарств  
у 2016 році (за матеріалами вибіркового обстеження)”  
Містить підсумки основного інтерв’ю, проведеного у домогосподарствах 

в рамках вибіркового обстеження умов їх життя. Наведено інформацію щодо 
складу, житлових умов домогосподарств, наявності земельних ділянок, худоби, 
птиці а також антропометричні дані, рівень освіти, статус зайнятості членів 
домогосподарств. 

Кількість сторінок – 32 
Термін видання – вересень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 39 грн. 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів” 
Містить підсумки опитування домогосподарств щодо суб’єктивної оцінки 

рівня їхнього добробуту, інформацію про обмеженість споживчих можливостей 
окремих груп домогосподарств через нестачу коштів, суб’єктивне визначення 
розміру середньодушового грошового доходу, який домогосподарство вважає 
достатнім, щоб не відчувати себе бідним, розміру доходу, який відповідає 
майновому становищу середнього класу, очікування домогосподарств щодо 
можливих змін свого економічного стану на найближчий рік. 

Кількість сторінок – 24 
Термін видання – серпень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 38 грн.  
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 
Телефон для довідок: 486-16-16 

 
Статистичні бюлетені 

 
“Житловий фонд Київської області у 2015 році” 
Наведені показники, які характеризують житловий фонд області: площу 

житлових приміщень, кількість житлових споруд, квартир, кімнат, обладнаність 
житлових приміщень (за видами благоустрою), капітальний ремонт приміщень. 
Дані подаються в розрізі міст і районів.  

Кількість сторінок – 62 
Термін видання – липень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 71 грн. 
 
“Про оплату населенням Київської області житлово-комунальних  
послуг та електроенергії” 
Містить дані про нарахування, сплату населення за житлово-комунальні 

послуги за видами послуг, в цілому по області та в розрізі міст і районів. 
Кількість сторінок – 13 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 36 грн. 

 
Статистична інформація 

 
“Житловий фонд Київської області у 2015 році” 
Наведені показники, які характеризують житловий фонд області – площу 

житлових приміщень та забезпеченість населення житлом. Дані подаються в 
розрізі міст і районів.  

Кількість сторінок – 3 
Термін видання – травень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 29 грн. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
Телефон для довідок: 486-98-18 

 
Статистичні збірники 

 
“Чисельність наявного населення Київської області  
на 1 січня 2016 року” 
Містить інформацію про чисельність наявного населення Київщини в 

розрізі міст, районів та селищ міського типу. Наведено дані про елементи 
формування чисельності населення області в цілому, а також міського та 
сільського населення. Вміщує інформацію щодо кількості адміністративно-
територіальних одиниць. 

 
Кількість сторінок – 44 
Термін видання – липень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 53 грн. 
 
“Розподіл постійного населення Київської області за статтю  
та віком на 1 січня 2016 року” 
Вміщує дані про чисельність та статево-віковий склад постійного 

населення області. У збірнику наведено дані щодо розподілу постійного 
населення Київської області за окремими віковими групами по районах та 
містах обласного значення.  

 
Кількість сторінок – 124  
Термін видання – серпень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 94 грн. 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Чисельність наявного та постійного населення Київської області, 

природний та міграційний рух населення” 
Містить інформацію про чисельність наявного та постійного населення,  

кількість народжених, кількість померлих, кількість прибулих, кількість 
вибулих в розрізі районів, міст та селищ міського типу Київського області. 

 
Кількість сторінок – 17 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 35 грн. 

 
Статистична інформація 

 
“Основні демографічні показники _________ району (міста)” 
Містить дані щодо формування чисельності населення окремо по 

кожному району та місту обласного значення.  
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Телефон для довідок: 486-16-16 

 
Статистична інформація 

 
“Травматизм на виробництві у 2015 році” 
Містить інформацію про кількість потерпілих від травматизму по містах 

та районах Київської області. 
Кількість сторінок – 2 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ 
Телефон для довідок: 486-16-16 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Основні показники адміністративних правопорушень по Київській  
області за 2015 рік” 
Містить інформацію про кількість адміністративних правопорушень та 

чисельність осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності по видах 
правопорушень. 

Кількість сторінок – 20 
Термін видання – квітень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 36 грн. 

 
Статистична інформація 

 
“Адміністративні правопорушення в Київській області у 2015 році” 
Містить інформацію про кількість адміністративних правопорушень та 

чисельність осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності по видах 
правопорушень. 

Кількість сторінок – 2 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
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РИНОК ПРАЦІ 
Телефон для довідок: 486-83-93 

 
Статистичні інформації 

 
“Основні показники ринку праці ______ району (міста)” 
Містить інформацію щодо зайнятості, мобільності робочої сили, розміру 

середньомісячної заробітної плати та суми заборгованості з виплати заробітної 
плати міста (району). Довідково містяться показники в цілому по Київській 
області та Україні. 

Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
 
“Стан виплати заробітної плати працівникам______ району (міста)” 
Містить інформацію щодо заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам окремого району (міста). Довідково містяться показники в цілому 
по Київській області. 

Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Телефон для довідок: 486-16-16 

 
Статистичні бюлетені 

 
“Про надання населенню Київської області субсидій для відшкодування  
оплати житлово-комунальних послуг” 
Вміщує дані про надання населенню субсидій для відшкодування оплати 

житлово-комунальних послуг – в цілому по області та в розрізі міст та районів. 
Містить інформацію про кількість сімей, які звернулися до органів соцзахисту 
за субсидіями і яким їх було призначено, суми призначених та отриманих 
субсидій. Показані дані по нарахуванню та перерахуванню коштів організаціям, 
що надають житлово-комунальні послуги, а також заборгованості місцевих 
бюджетів по субсидіях перед цими організаціями. 

Кількість сторінок – 23 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 38 грн. 
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“Про надання населенню Київської області субсидій на відшкодування  
витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  
побутового палива” 
Містить дані про надання населенню субсидій на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива – в цілому по області та в розрізі міст та районів. Показана кількість 
сімей, які звернулись, яким призначено, які отримали субсидії, а також суми 
призначених та отриманих субсидій. Містяться дані про заборгованість 
бюджетів з виплати субсидій. 

Кількість сторінок – 15 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 37 грн. 

 
 

ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

 
 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

БУДІВНИЦТВО 
Телефон для довідок: 486-84-77 

 
Статистичні інформації 

 
“Прийняття в експлуатацію житла в ___________ районі (місті)” 
Містить інформацію про обсяг прийнятого в експлуатацію житла по 

кожному району та місту обласного підпорядкування, прийнятого житла 
індивідуальними забудовниками у сільській місцевості, прийняття в 
експлуатацію квартир та середній розмір квартири. Довідково надається 
інформація про прийняття в експлуатацію житла в цілому по Київській області. 

Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
 
“Виконання будівельних робіт в ________ районі (місті)  
за січень–_____ 2016 р.” 
Містить інформацію про обсяг виконаних будівельних робіт 

підприємствами кожного району та міста обласного підпорядкування. 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
Телефон для довідок: 486-92-04 

 
Статистичні збірники 

 
“Оптова торгівля Київської області” 
Містить інформацію про обсяги оптового товарообороту підприємств 

Київської області у 2005, 2010–2015 роках. Статистична інформація подається 
за товарною структурою, у розрізі міст та районів регіону. Дані по обсягах 
оптового товарообороту області співставлені з даними по Україні. У збірнику 
наведені дані про внесення іноземних інвестицій в економіку Київської області 
за видами економічної діяльності.  

Кількість сторінок – 50 
Термін видання – ІІІ декада червня 
Орієнтовна вартість з ПДВ –  65 грн. 
 
“Роздрібна торгівля Київської області” 
Містить інформацію по Київській області про продаж товарів населенню 

за усіма каналами реалізації, обсяги роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб), що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, товарну 
структуру роздрібного товарообороту, запаси товарів на кінець року, наявність  
торгової мережі підприємств (юридичних осіб), кількість ринків та їх 
спеціалізацію. 

Дані наведені у динаміці за 2005, 2010–2015 роки у розрізі міст та районів 
Київської області. Окремі показники зіставлено з іншими регіонами України. 

 
Кількість сторінок – 80 
Термін видання – ІІІ декада червня 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 75 грн.  
 

Статистичні бюлетені 
 
“Основні показники розвитку роздрібної торгівлі Київської області”  
Містить дані про роздрібний товарооборот (з урахуванням міжрайонного 

обміну) у розрізі міст та районів, про продаж основних продовольчих товарів як 
в натуральному, так і в грошовому виразі, індекси фізичного обсягу 
товарообороту підприємств, продаж товарів, які вироблені на території 
України. Окремо наведено обсяги виробництва найважливіших видів 
промислової продукції. 

Кількість сторінок – 44 
Термін видання – щоквартально (травень, червень, вересень, грудень)  
Орієнтовна вартість з ПДВ – 50 грн.  
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“Основні показники розвитку роздрібної торгівлі _________ району  
(міста) Київської області”  
Вміщує дані про роздрібний товарооборот з урахуванням міжрайонного 

обміну по окремому району чи місту обласного підпорядкування Київської 
області, продаж основних продовольчих товарів як у натуральному, так і в 
грошовому виразі, індекси фізичного обсягу товарообороту підприємств, 
продаж товарів, які вироблені на території України. Окремо наведено темп 
росту та обсяг середньомісячної заробітної плати у розрахунку на одну особу 
по містах та районах області. 

Кількість сторінок – 15 
Термін видання – щоквартально (травень, червень, вересень, грудень)  
Орієнтовна вартість з ПДВ – 40 грн.  

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
Телефон для довідок: 486-07-57, 486-25-23 

 
Статистичний збірник 

 
“Діяльність підприємств великого , середнього, малого та 

мікропідприємництва Київської області у 2015 році” 
Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку, 

фінаново-господарську діяльність суб’єктів великого , середнього, малого та 
мікропідприємництва Київської області у 2015 році, у порівнянні з попередніми 
роками. Окремі показники наведено в контексті регіональних порівнянь (з 
Україною та іншими областями). Інформацію подано по окремих показниках за 
основними видами економічної діяльності по містах та районах області, у цінах 
та за методологією відповідних років, з урахуванням зміни підприємствами 
основного виду діяльності у 2015 році. 

Кількість сторінок – 250 
Термін видання – грудень 
Орієнтовна вартість з ПДВ –  170 грн.  
 

Статистичний бюлетень 
 
“Основні показники діяльності малих підприємств Київської області  
у 2015 році” 
Містить оперативну інформацію, яка в стислому вигляді характеризує 

діяльність суб’єктів малого підприємництва Київської області. Окремі 
показники надаються по районах і містах та за основними видами економічної 
діяльності. Інформацію подано без урахування зміни підприємствами 
основного виду діяльності у 2015 році. 

Кількість сторінок – 12 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 37 грн. 
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Статистичні інформації 
 
“Розвиток підприємств Київської області у 2015 році” 
Надаються основні показники розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності Київської області у порівнянні з попередніми роками. Інформацію 
надано за видами економічної діяльності та в розрізі районів і міст з 
урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності у 2015 році. 

Кількість сторінок – 6 
Термін видання – листопад 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 34 грн. 
 
“Підсумки роботи малих підприємств по_________ району (місту)  
за 2015 рік” 
Містить інформацію по окремих показниках: обсяг реалізованої 

продукції, (робіт, послуг), кількість найманих працівників, витрати на персонал 
з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності у 2015 році. 

Кількість сторінок – 1 
Термін видання – грудень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Телефон для довідок: 486-84-77 

 
Статистичний збірник 

 
“Інвестиції та будівельна діяльність у Київській області  
за 2010–2015 роки” 
Наведено дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій; 

прийняття в дію будівель (включаючи житлові), інженерних споруд та 
виробничих потужностей; основні показники, що характеризують діяльність 
будівельних підприємств. Інформація представлена в цілому по області та в 
розрізі районів і міст. 

Кількість сторінок – 80 
Термін видання – липень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 80 грн. 
 

Статистична інформація 
 
“Капітальні інвестиції в ______________ районі (місті)  
за січень–____________ 2016 р.” 
Надається аналіз структури та джерел фінансування капітальних 

інвестицій по кожному району та місту обласного підпорядкування. 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 



Статистичні публікації у 2016 році 
 

Головне управління статистики у Київській області 15 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
Телефон для довідок: 486-56-00 

 
Статистичний збірник 

 
“Довкілля Київщини” 
Містить всебічну інформацію про основні екологічні характеристики 

області, техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, 
наявність та використання водних і земельних ресурсів, ведення лісового та 
мисливського господарства, дані про інвестиції та поточні витрати на охорону 
навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування, 
платежі та збори за забруднення довкілля, основні показники, що характе-
ризують екологічну ситуацію області у порівнянні з іншими регіонами України. 

Кількість сторінок – 120 
Термін видання – серпень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 93 грн. 

 
 

ПОСЛУГИ 
Телефон для довідок: 486-26-61 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Діяльність підприємств сфери послуг” 
Містить інформацію про основні показники роботи підприємств, які 

відносяться до сфери нефінансових послуг. Наведені дані про обсяги 
реалізованих послуг всім категоріям споживачів. Показники подаються в 
цілому по області, в розрізі районів і міст, за видами економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 10 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 26 грн. 
 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Телефон для довідок: 486-91-17 

 
Статистичні бюлетені 

 
“Основні показники роботи промисловості” 
Містить щомісячні зведені дані щодо індексів промислової продукції, 

обсягів виробництва основних видів промислової продукції, залишків її на 
складах, а також зіставлення індексів продукції у розрізі регіонів України. 

 
Кількість сторінок – 15 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 39 грн. 
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“Обсяги реалізованої промислової продукції області” 
Містить щомісячні зведені дані щодо обсягів реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг), розподілу обсягів реалізованої промислової 
продукції добувної, обробної промисловості за групами продукції, зіставлення 
обсягу реалізованої промислової продукції в розрізі регіонів України. Дані 
подаються за основними видами промислової діяльності у розрізі районів і міст 
області. 

Кількість сторінок – 14 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 36 грн. 
 

Статистичні інформації 
 
“Основні показники роботи підприємств із виробництва харчових  
продуктів і напоїв та тютюнових виробів” 
Містить щомісячні зведені дані щодо індексів промислової продукції 

харчової промисловості, обсягів виробництва окремих видів харчових 
продуктів та напоїв за період з початку звітного і попереднього років. 

Кількість сторінок – 3 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 29 грн. 
 
“Обсяги реалізованої промислової продукції підприємств із виробництва  
харчових продуктів і напоїв” 
Містить щомісячні зведені дані щодо обсягів реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності харчової 
промисловості. 

Кількість сторінок –1 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Телефон для довідок: 486-56-00 

 
Статистичний збірник 

 
“Сільське господарство Київської області” 
Містить широке коло показників, що комплексно характеризують місце і 

роль сільського господарства в економіці країни, області та її районах і 
складається з наступних розділів: рослинництво, тваринництво, реалізація 
сільськогосподарської продукції та міжрегіональні порівняння.  

Є можливість придбання окремих розділів збірника. 
Кількість сторінок – 300 
Термін видання – жовтень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 282 грн. 
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Статистичні бюлетені 
 
“Збір урожаю сільськогосподарських культур у 2015 році”  
(попередні дані) 
Містить попередню інформацію про збір урожаю основних 

сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств, 
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення по області та 
в розрізі районів. 

Кількість сторінок – 44 
Термін видання – січень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 62 грн.  
 
“Збір урожаю сільськогосподарських культур у 2015 році” 
Містить інформацію про збір урожаю сільськогосподарських культур у 

розрізі категорій господарств по області та в розрізі районів. 
Кількість сторінок – 330 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 200 грн.  
 
“Внесення мінеральних та органічних добрив сільськогосподарськими  
підприємствами під урожай сільськогосподарських культур у 2015 

році” 
Містить інформацію про внесення мінеральних та органічних добрив, 

проведення вапнування та гіпсування ґрунтів, застосування засобів захисту 
рослин у сільськогосподарських підприємствах по області та в розрізі районів. 

Кількість сторінок – 46 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 42 грн.  
 
“Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних 

потужностей у сільському господарстві на 1 січня 2016 року” 
Містить інформацію про наявність та рух сільськогосподарської техніки, 

а також наявність енергетичних потужностей та устаткування для виробництва 
відновлювальної енергії в сільськогосподарських підприємствах в цілому по 
області та в розрізі районів.  

Кількість сторінок – 52 
Термін видання - травень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 45 грн. 
 
“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 року” 
Містить показники обліку посівних площ у розрізі категорій господарств  

по області та в розрізі районів. 
Кількість сторінок – 144 
Термін видання – липень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 115 грн. 
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“Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення  
інших польових робіт” 
Містить інформацію про хід збирання врожаю сільськогосподарських 

культур в розрізі категорій господарств, проведення інших польових робіт, у  
дані про збір у сільськогосподарських підриємствах (крім малих) наведено у 
розрізі районів. 

Кількість сторінок –38-50 
Термін видання – серпень-листопад 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 48 грн. 
 
“Посівні площі озимих культур під урожай 2017 року” 
Містить інформацію про посів озимих культур у розрізі категорій 

господарств області. Дані, одержані від сільськогосподарських підприємств, 
наведено у районному розрізі. 

Кількість сторінок – 16 
Термін видання – грудень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 42 грн.  
 
“Основні економічні показники роботи сільськогосподарських  
підприємств у 2015 році” 
Містить інформацію про підсумки роботи сільськогосподарських 

підприємств області. 
Кількість сторінок –162 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 124 грн. 
 
“Валова продукція сільського господарства за 2015 рік” 
Містить інформацію про виробництво валової продукції сільського 

господарства (у постійних цінах) у розрізі основних категорій товаро-
виробників області, у сільськогосподарських підприємствах – у розрізі районів. 

Кількість сторінок – 26 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 43 грн. 
 
“Виробництво продукції тваринництва” 
Наведені дані про виробництво продукції тваринництва, чисельність 

поголів’я сільськогосподарських тварин та їхню продуктивність, наявність 
кормової бази. 

Кількість сторінок – 26-38; 126 
Термін видання – щомісячно, річний-лютий  
Орієнтовна вартість з ПДВ – 33 грн.; 89 грн. 



Статистичні публікації у 2016 році 
 

Головне управління статистики у Київській області 19 

“Реалізація сільськогосподарської продукції” 
Містить інформацію про обсяг та середні ціни реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами, кількість продукції, яка була 
перероблена, та наявність основних видів продукції безпосередньо у 
господарствах по області та в розрізі районів. 

Кількість сторінок – 54-62; 116 
Термін видання – щомісячно (крім січня), річний – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 55 грн.; 90 грн. 
 

Статистичні інформації 
 
“Індекси сільськогосподарського виробництва” 
Містить щомісячні зведені дані щодо індексів сільськогосподарського 

виробництва за основними категоріями товаровиробників, видів продукції та у 
розрізі регіонів за період з початку звітного і попереднього років. 

Кількість сторінок – 7 
Термін видання – щомісячно 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 27 грн. 
 
“Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства” 
Містить інформацію про надходження сільськогосподарських тварин та 

молока сирого на переробні підприємства. 
Кількість сторінок – 5 
Термін видання – лютий, квітень, липень, жовтень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 27 грн.  
 
“Добування водних біоресурсів господарствами Київської області  
у 2015 році 
Містить інформацію про добування водних біоресурсів у розрізі категорій 

господарств. 
Кількість сторінок – 3 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 20 грн. 
 
Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2016 року” 
Містить інформацію про наявність худоби та птиці у розрізі категорій 

господарств по області та районах.  
Кількість сторінок – 3 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ –20 грн. 
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“Збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 липня 2016 
року” 

Містить інформацію про збирання врожаю сільськогосподарських 
культур в розрізі категорій господарств. 

Кількість сторінок – 3 
Термін видання – липень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 20 грн. 
 
“Особисті селянські господарства на 1січня 2016 року” 
Містить інформацію про кількість особистих селянських господарств та 

площу землі у їхньому користуванні. 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ –  17 грн. 
 
“Кількість діючих сільськогосподарських підприємств та площа 

сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні на 1 листопада 2016 
року” 

Містить інформацію про наявність діючих підприємств у галузі 
сільського, лісового та рибного господарства та площу сільськогосподарських 
угідь у їхньому користуванні у розрізі районів. 

Кількість сторінок – 5 
Термін видання – грудень  
Орієнтовна вартість з ПДВ –  27 грн. 

 
Довідник 

 
“Наявність сільськогосподарських підприємств на 1 листопада 2016 

року” 
Містить інформацію про наявність діючих підприємств у галузі 

сільського, лісового та рибного господарства у територіальному розрізі, а також 
їхні назви, адреси, телефони, основні коди виду економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 140 
Термін видання – серпень, грудень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 143 грн. 
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ТРАНСПОРТ 
Телефон для довідок: 486-26-61 

 
Статистичний збірник 

 
“Транспорт і зв’язок Київської області у 2015 році” 
Представлені статистичні матеріали, які характеризують транспортний 

комплекс і зв’язок Київської області за 2000–2015 роки. Містить основні 
показники роботи автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту та всіх 
видів зв’язку. Дані представлено у вигляді таблиць, для наочності 
запропоновані графіки. 

Кількість сторінок – 45 
Термін видання – жовтень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 45 грн.  
 

Статистична інформація 
 
“Про роботу підприємств транспорту (з початку року)  
по _______ району (місту)” 
Містить інформацію про основні показники роботи транспортних 

підприємств окремо по кожному району (місту обласного підпорядкування). 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щомісячно  
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ 
Телефон для довідок: 486-16-26 

 
Статистичний збірник 

 
“Зовнішня торгівля Київської області товарами та послугами” 
Містить дані про основні показники зовнішньої торгівлі. Обсяги 

зовнішньої торгівлі області товарами та послугами наведено у динаміці за 
2000–2015 роки. Статистична інформація подається за країнами світу, за 
видами послуг, товарною структурою, у розрізі міст та районів області. 
Наведено показники зовнішньої торгівлі за регіонами України. 

Кількість сторінок – 75 
Термін видання – червень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 84 грн. 
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Статистичні бюлетені 
 
“Зовнішньоекономічні зв’язки Київської області” 
Містить дані про зовнішньоекономічні зв’язки Київської області. 

Інформація по зовнішній торгівлі товарами подається за товарною структурою, 
по зовнішній торгівлі послугами – за видами послуг, по прямих інвестиціях – за 
напрямками економічної діяльності. Наведені дані про обсяги експорту-імпорту 
товарів, послуг, прямих інвестицій за країнами світу та у розрізі міст і районів.  

Кількість сторінок – 45 
Термін видання – травень, серпень, листопад 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 41 грн.  
 
“Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств _______ району (міста)” 
(за умови дотримання конфіденційності інформації відповідно до Закону  
України “Про державну статистику”) 
Містить дані про зовнішньоекономічні зв’язки окремого району (міста). 

Інформація по зовнішній торгівлі товарами подається за товарною структурою, 
по прямих інвестиціях – за напрямками економічної діяльності. Наведені дані 
про обсяги експорту-імпорту товарів, послуг та прямих інвестицій у розрізі міст 
і районів.  

Кількість сторінок –12 
Термін видання – лютий, травень, серпень, листопад 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 34 грн.  
 

Статистична інформація 
 
“Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств _______ району (міста)” 
(за умови дотримання конфіденційності інформації відповідно до Закону  
України “Про державну статистику”) 
Містить дані про зовнішньоекономічні зв’язки окремого району (міста), а 

саме: обсяги експорту-імпорту товарів, послуг та прямих інвестицій. 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 

 
 

ІНВЕСТИЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Телефон для довідок: 486-16-26 

 
Статистичний збірник 

 
“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності” 
Містить інформацію про прямі іноземні інвестиції, які вкладені в 

економіку Київської області. Дані про обсяги інвестицій зовнішньоекономічної 
діяльності за 2001–2015 роки подаються по країнах світу, за видами 
економічної діяльності, в розрізі міст і районів області. Наведено дані про 
обсяги прямих іноземних інвестицій за регіонами України. 

Кількість сторінок – 55 
Термін видання – травень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 60 грн.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 
Телефон для довідок: 486-26-61 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Стан та розвиток зв’язку” 
Вміщено статистичні матеріали, які характеризують стан і розвиток 

зв’язку Київської області. Наведені дані про продукцію зв’язку, засоби 
телефонного і мобільного зв’язку, надання послуг міжнародного зв’язку, 
фінансові результати діяльності підприємств зв’язку. Значну кількість 
показників надано в розрізі районів та міст обласного підпорядкування.  

Кількість сторінок – 13 
Термін видання – щоквартально 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 35 грн. 

 
 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 
Телефон для довідок: 486-26-61 

 
Статистичний бюлетень 

 
“Інноваційна діяльність Київської області у 2015 році” 
Містить основні показники, що характеризують сучасний стан 

інноваційної діяльності промислових підприємств, надходження заявок на 
видачу охоронних документів та використання об’єктів промислової власності 
та раціоналізаторських пропозицій. Дані наведені як в цілому по області так і в 
розрізі районів, видів економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 35 
Термін видання – жовтень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 35 грн. 

 
Статистичні інформації 

 
“Інноваційна діяльність промислових підприємств по _______ району  
(місту)” 
Містить інформацію про основні показники інноваційної діяльності 

певного району (міста обласного підпорядкування). 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – квітень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
 
“Основні показники наукової та науково-технічної діяльності  
по _______ району (місту)” 
Містить інформацію про основні показники наукової та науково-

технічної діяльності певного району (міста обласного підпорядкування). 
Кількість сторінок – 1 
Термін видання – квітень, серпень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 17 грн. 
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Головне управління статистики у Київській області 24 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 
Телефон для довідок: 486-63-04 

 
Статистичний збірник 

 
“Місце Київщини у виробництві валового внутрішнього продукту  
за 2010–2015 роки” 
Містить основні макроекономічні показники діяльності області – валовий 

регіональний продукт, випуск товарів та послуг і валову додану вартість, які 
дозволяють визначити місце Київщини в економіці України.  

Кількість сторінок – 60 
Термін видання – серпень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 70 грн.  

 
ЦІНИ 

Телефон для довідок: 486-86-14 
 

Статистичний збірник 
 
“Індекси споживчих цін у Київській області в 2015 році” 
Містить статистичні показники, які характеризують цінові процеси на 

споживчому ринку Київської області у 2015 році та попередніх роках. Наведено 
інформацію щодо індексів споживчих цін, дані стосовно середніх споживчих 
цін на окремі товари та послуги, індексів заробітної плати, співставлення 
окремих показників з даними по Україні, методологічні пояснення та вагові 
коефіцієнти, на основі яких проводяться розрахунки індексів споживчих цін.  

Кількість сторінок – 48 
Термін видання – березень 
Орієнтовна вартість з ПДВ – 50 грн.  

 
 

Інформація по окремих запитах 
 
Інформація про індекси споживчих цін (індекс інфляції) по Київській 

області за місяць до попереднього місяця та за певний період часу. 
Кількість сторінок – у відповідності до обсягу інформації,  
                                 в якій зацікавлений замовник 
Термін видання – по запиту. 

 
 
№    
від       .01.2016 р. 


