ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КАТАЛОГ
офіційних статистичних публікацій
у 2019 році

м.Тернопіль

У Каталозі офіційних статистичних публікацій у 2019 році (далі – каталог)
вміщений перелік статистичних збірників, бюлетенів, довідників, експрес-випусків,
які містять інформацію про соціально-економічний стан області за видами
економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також
районами та містами області, які можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке
коло читачів.
Звертаємо увагу, що для зручності користувачів каталог складається з двох
частин: «Перелік публікацій, розповсюдження яких здійснюється на платній основі»
та «Перелік публікацій, розповсюдження яких здійснюється на безоплатній основі».
Публікації розподілені за галузями статистики: комплексна статистика,
демографічна та соціальна статистика, економічна статистика. Для зручності
пошуку розділи статистики, за якими розподілені офіційні статистичні публікації,
представлені в алфавітному порядку. Для кожного видання подається коротка
анотація щодо змісту, вказуються періодичність, кількість сторінок, дата випуску та
вартість у друкованому та електронному вигляді, телефони для довідок тощо.
Надання статистичної інформації на платній основі органами державної
статистики здійснюється на підставі статті 24 Закону України "Про державну
статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року
№ 1659 "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень
та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №820 та
від 23.11.2013 № 842). Інформацію щодо оформлення замовлення можна отримати у
Головному управлінні статистики у Тернопільській області або на офіційному вебсайті (www.te.ukrstat.gov.ua) в розділі «Замовлення статистичної інформації».
На офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі
«Публікації» розміщуються статистичні видання в повному обсязі, розповсюдження
яких здійснюється на безоплатній основі, у вигляді презентаційних версій –
розповсюдження яких здійснюється на платній основі.
У каталозі вказані орієнтовні обсяг та вартість статистичних публікацій.
Термін виконання статистичних видань може змінюватись.
З питань розповсюдження статистичних публікацій звертатись до
сектору поширення інформації, комунікацій із користувачами та
громадськістю Головного управління статистики у Тернопільській області
адреса:

46001 м.Тернопіль,
вул. Над Ставом, 10
тел. 52–40–24
факс. 52–10–14
e-mail: gus@te.ukrstat.gov.ua
веб-сайт: www.te.ukrstat.gov.ua

29.12.2018
© Головне управління статистики у Тернопільській області, 2019

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ У 2019 РОЦІ

ЗМІСТ
Назва розділів
ПЕРЕДМОВА
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексні статистичні продукти
ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населені пункти та житло
Населення та міграція
Демографія і перепис
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Соціальний захист
ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність
Будівництво
Внутрішня торгівля
Капітальні інвестиції
Послуги
Промисловість
Сільське, лісове та рибне господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Зовнішня торгівля послугами
Ціни
Споживчі ціни
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ
І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексні статистичні продукти
ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Доходи та умови життя
Населені пункти та житло
Населення та міграція
Демографія і перепис
Освіта
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Головне управління статистики у Тернопільській області

Стор.
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
3

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ У 2019 РОЦІ

ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Промисловість
Сільське, лісове та рибне господарство
Туризм
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Ціни
Споживчі ціни

Символи
– книга (паперова версія)
– веб-сайт (електронна версія)
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ПЕРЕДМОВА
Статистичні публікації поділяються на статистичні збірники, довідники,
статистичні бюлетені, доповіді, буклети та експрес-випуски.
Статистичний збірник – це видання, яке готується за даними річної
статистичної звітності та найбільш повно характеризує соціально-економічні явища.
Основні показники збірника наводяться у динаміці за попередні роки, мають річну
або більшу (три, п’ять років) періодичність. Збірники, викладені у вигляді
табличного матеріалу, можуть уміщувати методологічні пояснення, аналітичний та
графічний матеріал.
Довідник – це публікація, що містить узагальнену стислу інформацію з
окремих питань (переліки продукції, видів діяльності, підприємств певної галузі
тощо), розташовану в певному порядку (алфавітному, систематичному,
хронологічному тощо).
Статистичний бюлетень – це видання, викладене у вигляді табличного
матеріалу, що вміщує оперативну періодичну статистичну інформацію, яка
характеризує соціально-економічний розвиток країни (регіону), і може включати
короткострокову динаміку основних показників (1–2 роки), методологічні
пояснення та графічний матеріал.
Експрес-випуск – це оперативна статистична інформація з окремих
актуальних питань за результатами державних статистичних спостережень. Ця
інформація готується як офіційне повідомлення. У разі необхідності може містити
стислі методологічні пояснення.
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ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
I. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексні статистичні публікації
Статистичні бюлетені
«Соціально-економічне становище Тернопільської області»
Містить дані оперативної звітності щодо соціально-економічного становища області
порівняно з відповідним періодом попереднього року. Статистичні показники розподілені за видами
економічної діяльності, видами продукції, а також містами та районами області.
Кількість сторінок – 75
Термін видання (щомісячно): 04.01 (01–11.2018р.), 04.02 (2018р.), 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 04.07,
02.08, 04.09, 03.10, 04.11, 04.12
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
«Основні показники соціально-економічного становища Тернопільської області» (інфографіка)
Містить дані щодо основних показників соціально-економічного становища області
порівняно з відповідним періодом попереднього року. Інформацію наведено у вигляді таблиць,
графіків та діаграм.
Кількість сторінок – 26
Термін видання (щомісячно): 04.01 (01–11.2018р.), 04.02 (2018р.), 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 04.07,
02.08, 04.09, 03.10, 04.11, 04.12
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
Повідомлення для ЗМІ
«Соціально-економічне становище Тернопільської області»
Інформаційно-аналітичний матеріал, який характеризує соціально-економічне становище
області, подається у вигляді тексту.
Кількість сторінок – 12
Термін видання (щомісячно): 04.01 (01–11.2018р.), 04.02 (2018р.), 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 04.07,
02.08, 04.09, 03.10, 04.11, 04.12
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46

ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населені пункти та житло
Експрес-випуск
«Про оплату населенням Тернопільської області житлово-комунальних послуг»
Кількість сторінок – 2
Термін видання (щомісячно): 02.01, 04.02, 04.03, 03.04, 03.05, 04.06, 03.07, 02.08, 03.09, 02.10,
01.11, 03.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
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Населення та міграція
Демографія і перепис
Експрес-випуск
«Демографічна ситуація в Тернопільській області»
Кількість сторінок – 1
Термін видання (щомісячно): 21.01, 21.02, 20.03, 19.04, 21.05, 19.06, 19.07, 20.08, 19.09, 21.10,
20.11, 19.12
Телефон для довідок: (0352) 52–77–56

Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Експрес-випуск
«Зайнятість та безробіття населення Тернопільської області» у:
- 2018р.
- І кварталі 2019р.
- І півріччі 2019р.
- 9 місяцях 2019р.
Кількість сторінок – 1
Термін видання (щоквартально): 27.03, 26.06, 25.09, 26.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Експрес-випуски
«Заборгованість із виплати заробітної плати в Тернопільській області»
Кількість сторінок – 6
Термін видання (щомісячно): 30.01, 04.03, 01.04, 03.05, 30.05, 02.07, 31.07, 30.08, 01.10, 30.10,
02.12, 30.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
«Заробітна плата штатних працівників Тернопільської області»
Кількість сторінок – 1
Термін видання (щомісячно): 30.01, 04.03, 01.04, 03.05, 30.05, 02.07, 31.07, 30.08, 01.10, 30.10,
02.12, 30.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06

Соціальний захист
Експрес-випуск
«Про надання населенню Тернопільської області субсидій»
Кількість сторінок – 3
Термін видання (щомісячно): 23.01, 22.02, 22.03, 24.04, 23.05, 25.06, 23.07, 22.08, 24.09, 23.10,
22.11, 24.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
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ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність
Будівництво
Експрес-випуски
«Виробництво будівельної продукції у Тернопільській області»
Кількість сторінок – 3
Термін видання (щомісячно): 24.01, 25.02, 26.03, 24.04, 27.05, 25.06, 24.07, 23.08, 24.09, 24.10,
25.11, 24.12
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
«Житлове будівництво в Тернопільській області» у:
- 2018р.
- січні–березні 2019р.
- січні–червні 2019р.
- січні–вересні 2019р.
Кількість сторінок – 3
Термін видання (щоквартально): 28.02, 30.05, 30.08, 28.11
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
Внутрішня торгівля
Експрес-випуски
«Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Тернопільської області»
Кількість сторінок – 2
Термін видання (щомісячно): 25.01, 26.02, 25.03, 24.04, 27.05, 24.06, 24.07, 27.08, 24.09, 24.10,
25.11, 26.12
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
«Обсяг та структура роздрібного
Тернопільської області» у:
- 2018р.
- січні–березні 2019р.
- січні–червні 2019р.
- січні–вересні 2019р.

товарообороту

підприємств

роздрібної

торгівлі

Кількість сторінок – 6
Термін видання (щоквартально): 03.04, 14.06, 16.09, 16.12
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Тернопільської
області» у:
- 2018р.
- січні–березні 2019р.
- січні–червні 2019р.
- січні–вересні 2019р.
Кількість сторінок – 3
Термін видання (щоквартально): 04.04, 14.06, 16.09, 16.12
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
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Капітальні інвестиції
Експрес-випуск
«Капітальні інвестиції у Тернопільській області» у:
- січні–грудні 2018р.
- січні–березні 2019р.
- січні–червні 2019р.
- січні–вересні 2019р.
Кількість сторінок – 6
Термін видання (щоквартально): 26.02, 28.05, 28.08, 26.11
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
Послуги
Експрес-випуск
«Діяльність підприємств сфери послуг Тернопільської області» у:
- ІV кварталі 2018р.
- І кварталі 2019р.
- ІІ кварталі 2019р.
- ІІІ кварталі 2019р.
Кількість сторінок – 2
Термін видання (щоквартально): 28.02, 30.05, 28.08, 28.11
Телефон для довідок: (0352) 52–64–78
Промисловість
Експрес-випуск
«Промислове виробництво у Тернопільській області»
Кількість сторінок – 1
Термін видання (щомісячно): 24.01, 26.02, 25.03, 24.04, 24.05, 25.06, 24.07, 27.08, 24.09, 25.10,
25.11, 24.12
Телефон для довідок: (0352) 52–40–24
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Сільське, лісове та рибне господарство
Експрес-випуск
«Індекс сільськогосподарської продукції у Тернопільській області»
Кількість сторінок – 2
Термін видання (щомісячно): 18.01, 19.02, 19.03, 17.04, 21.05, 19.06, 22.07, 20.08, 19.09, 22.10,
20.11, 17.12
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
Транспорт
Статистичний бюлетень
«Транспорт і зв’язок Тернопільської області»
Містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують розвиток транспорту та
зв’язку, продукцію транспорту, рухомий склад, шляхи сполучення, послуги зв’язку, засоби зв’язку.
Ряд показників наводяться за видами транспорту та зв’язку, в районному розрізі та в порівнянні з
західними регіонами України. Окремі матеріали представлені в табличному вигляді та графічному
зображенні. У бюлетені розміщені короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних
показників.
Кількість сторінок – 50
Термін видання: 27 червня 2019 р.
Телефон для довідок: (0352) 52–64–78
Експрес-випуск
«Підсумки роботи траспорту Тернопільської області»
Кількість сторінок – 3
Термін видання (щомісячно): 23.01, 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 21.06, 22.07, 22.08, 23.09, 23.10,
22.11, 23.12
Телефон для довідок: (0352) 52–64–78
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Експрес-випуск
«Зовнішня торгівля товарами Тернопільської області»
Кількість сторінок – 4
Термін видання (щомісячно): 15.01, 15.02, 18.03, 16.04, 16.05, 18.06, 16.07, 15.08, 16.09, 16.10,
15.11, 17.12
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
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Зовнішня торгівля послугами
Експрес-випуск
«Зовнішня торгівля послугами Тернопільської області» у:
- 2018р.
- І кварталі 2019р.
- І півріччі 2019р.
- 9 місяцях 2019р.
Кількість сторінок – 4
Термін видання (щоквартально): 15.02, 16.05, 15.08, 15.11
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
Ціни
Споживчі ціни
Експрес-випуск
«Індекси споживчих цін у Тернопільській області»
Кількість сторінок – 4
Термін видання (щомісячно): 14.01, 13.02, 13.03, 12.04, 14.05, 13.06, 12.07, 14.08, 12.09, 15.10,
13.11, 12.12
Телефон для довідок: (0352) 52–40–24
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ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ
I. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексні статистичні публікації
Статистичні збірники
«Статистичний щорічник Тернопільської області за 2018 рік»
Пропонує широкий вибір актуальних показників соціально-економічного стану області в
2018 році порівняно з 2000, 2005, 2010–2017 роками. Окремі показники наведені у більш віддаленій
ретроспективі. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами
продукції, організаційними формами, а також районами та містами області.
Збірник сформований за такими розділами: 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, валовий регіональний продукт, ціни, Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), 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.
Збірник містить окремий розділ, у якому наведено зіставлення основних показників соціальноекономічного розвитку України за регіонами. До всіх розділів надаються методологічні пояснення.
Кількість сторінок – 444
(презентаційна версія)
Термін видання: 30 серпня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
Статистичний бюлетень
«Тернопільщина–2018»
Містить найважливіші дані щодо соціально-економічного становища області в 2018 році
порівняно з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами економічної
діяльності, видами продукції, а також містами та районами області. В окремий розділ виділені
показники соціально-економічного становища регіонів України.
Кількість сторінок – 63
(презентаційна версія)
Термін видання: 01 квітня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–33–46
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ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Доходи та умови життя
Статистичні бюлетені
«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Тернопільщини»
Містить інформацію щодо складу домогосподарства, їх житлових умов, наявності та
використання земельних ділянок, худоби, птиці, а також антропометричні дані, рівень освіти,
статус зайнятості членів домогосподарств. Дані наводяться по Україні в цілому та Тернопільській
області.
Кількість сторінок – 30
(презентаційна версія)
Термін видання: 23 серпня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–58–99
«Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної
допомоги»
Містить інформацію про 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 в віці 15 років і старше; дані щодо тютюнокуріння. Дані наводяться по Україні,
Тернопільській області та економічних районах. Надаються стислі методологічні пояснення щодо
основних термінів та показників.
Кількість сторінок – 35
(презентаційна версія)
Термін видання: 12 квітня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–58–99
«Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів»
Містить інформацію про підсумки опитування домогосподарств щодо суб’єктивної оцінки
рівня достатності їх доходів для задоволення основних потреб, інформацію про обмеженість
споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів, очікування
домогосподарств щодо можливих змін їхнього економічного стану на найближчий рік. Дані
наводяться по Україні, Тернопільській області та економічних районах.
Кількість сторінок – 30
(презентаційна версія)
Термін видання: 13 вересня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–58–99
«Ресурси та витрати домогосподарств Тернопільщини»
Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у порівнянні з
попереднім роком. Наводиться інформація щодо показників матеріальної забезпеченості
домогосподарств, його характеристики за структурою витрат і ресурсів, а також дані щодо споживання
продуктів харчування. Надаються стислі методологічні пояснення щодо якості оцінок основних
показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також – визначення основних понять і
термінів.
Кількість сторінок – 35
(презентаційна версія)
Термін видання: 26 липня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–58–99
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Населені пункти та житло
Статистичний бюлетень
«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг»
Містить інформацію про нарахування, оплату та заборгованість населення за житлово-комунальні
послуги.
Інформація наводиться по області та в районному розрізі.
Кількість сторінок – 14
(презентаційна версія)
Термін видання (щомісячно): 03.01, 05.02, 05.03, 04.04, 06.05, 05.06, 04.07, 05.08, 04.09, 03.10,
04.11, 04.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
Населення та міграція
Демографія і перепис
Статистичні збірники
«Чисельність наявного населення Тернопільської області за 2018 рік»
Містить дані про чисельність наявного населення в Україні, Тернопільській області,
районах, містах, кількість адміністративно-територіальних одиниць, щільність наявного населення
в Тернопільській області, чисельність наявного населення по районах, містах і селищах міського
типу на 1 січня 2017–2019рр. Окремі показники по Тернопільській області наведені в динаміці з
1990р.
Кількість сторінок – 70
(презентаційна версія)
Термін видання: 27 червня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–77–56
«Населення Тернопільської області за 2018 рік»
Містить дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності населення, шлюбів, розлучень,
народжуваності, захворюваності, смертності, міграції населення за 2018 та попередні роки.
Кількість сторінок – 130
(презентаційна версія)
Термін видання: 13 грудня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–77–56
Статистичний бюлетень
«Розподіл постійного населення Тернопільської області за статтю та віком за 2018 рік»
Містить інформацію про чисельність постійного населення за статтю та віком по містах
(міськрадах) обласного значення та районах Тернопільській області станом на 1 січня 2019 року.
Кількість сторінок – 54
(презентаційна версія)
Термін видання: 31 липня 2018р.
Телефон для довідок: (0352) 52–77–56

14

Головне управління статистики у Тернопільській області

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ У 2019 РОЦІ

Освіта
Статистичний бюлетень
«Заклади дошкільної освіти Тернопілля в 2018 році»
Містить інформацію про кількість закладів дошкільної освіти та місць у них; кількість
дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти та їх розподіл за віком та статтю, завантаженість
закладів дошкільної освіти; штати закладів дошкільної освіти. Зазначені показники
відображаються в цілому по області та в районному розрізі.
Кількість сторінок – 49
(презентаційна версія)
Термін видання: 23 травня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06

Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Статистичний збірник
«Економічна активність населення Тернопільської області в 2018 році»
Містить кількісні та якісні показники економічної активності, зайнятості та безробіття
населення віком 15–70 років за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових
обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Також висвітлюються
питання соціального захисту безробітних, попиту на працівників за професійними групами та
видами економічної діяльності. Окремі показники наводяться в порівнянні з іншими регіонами.
Кількість сторінок – 135
(презентаційна версія)
Термін видання: 02 вересня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Статистичні бюлетені
«Заробітна плата та стан її виплати»
Містить інформацію про розмір та тенденції показників номінальної заробітної плати,
стану її виплати, кількості працівників за даними підприємств, установ, організацій та їхніх
відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація
наводиться в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності, окремі
показники – в розрізі районів та в порівнянні з іншими регіонами.
Кількість сторінок – 45
(презентаційна версія)
Термін видання (щомісячно): 08.01, 05.02, 05.03, 05.04, 07.05, 05.06, 05.07, 06.08, 05.09, 07.10,
05.11, 05.12
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
«Кількість працівників, їх робочий час та оплата праці»
Містить інформацію про розмір та тенденції показників номінальної заробітної плати,
фонду оплати праці, а також щодо кількості працівників за даними державних статистичних
спостережень підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб та більше).
Інформація наводиться в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності.
Окремі показники представлені в розрізі районів.
Кількість сторінок – 33
(презентаційна версія)
Термін видання: 15 квітня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
Головне управління статистики у Тернопільській області

15

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ У 2019 РОЦІ

ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Статистичний збірник
«Діяльність суб’єктів господарювання Тернопільської області»
Cтатистичний збірник містить інформацію про стан і тенденції розвитку суб’єктів
господарювання області у 2018 році в порівнянні з попередніми роками. Висвітюються показники
щодо кількості, зайнятості, оплати праці, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів
господарювання, а також економічної діяльності підприємств та їх фінансового стану. Показники
згруповані за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Окремі показники
наводяться по регіонах України.
Інформація за видами економічної діяльності наводиться з урахуванням зміни
підприємствами їх основного виду діяльності.
Кількість сторінок – 190
(презентаційна версія)
Термін видання: 23 грудня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–58–99
Промисловість
Статистичний довідник
«Підприємства – виробники промислової продукції Тернопільської області»
Містить інформацію щодо діючих підприємств області, які виробляють промислову
продукцію. По кожному підприємству надається інформація в розрізі районів про види
економічної діяльності промисловості, місцезнаходження, адресу, номер телефону. Також
подаються зведені аналітичні таблиці, які характеризують діяльність промислових підприємств
області.
Кількість сторінок – 70
(презентаційна версія)
Термін видання: 30 травня 2018р.
Телефон для довідок: (0352) 52–40–24
Статистичний бюлетень
«Основні показники діяльності промислових підприємств»
Наводяться дані про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, які
виробляють та реалізовують промислову продукцію. Інформація представлена в цілому по області,
за видами промислової діяльності та в районному розрізі.
Кількість сторінок – 25
(презентаційна версія)
Термін видання (щомісячно): 10.01, 07.02, 11.03, 05.04, 13.05, 06.06, 10.07, 07.08, 06.09, 08.10, 07.11,
06.12
Телефон для довідок: (0352) 52–40–24
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Сільське, лісове та рибне господарство
Статистичні бюлетені
«Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур» у 2018 році
Містить підсумкові дані щодо виробництва сільськогосподарських культур у 2018р.
Наводяться показники про уточнені посівні та зібрані площі, валові збори та урожайність
основних сільськогосподарських культур за видами та за категоріями товаровиробників.
Інформація щодо виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами
наведена також за адміністративними районами.
Кількість сторінок – 118
(презентаційна версія)
Термін видання: 28 березня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
«Посівні площі сільськогосподарських культур»
Наводяться заключні дані про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай
2019р. за категоріями товаровиробників загалом по області. За районами надається інформація по
сільськогосподарських підприємствах. Інформація про посівні площі основних груп
сільськогосподарських культур чи їх окремих видів (вибірково) подається в порівнянні з
попереднім роком.
Кількість сторінок – 56
(презентаційна версія)
Термін видання: 26 липня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
«Збирання врожаю сільськогосподарських культур»
Випускається в період збору врожаю (з липня по листопад). Містить показники щодо
обсягів виробництва, темпів збирання, урожайності сільськогосподарських культур за категоріями
господарств загалом по області та за районами по сільськогосподарських підприємствах.
Кількість сторінок – 28
(презентаційна версія)
Термін видання: 20.08, 19.09, 22.10, 20.11
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
«Виробництво продукції тваринництва»
Містить зведені дані по області про виробництво основних видів продукції тваринництва за
звітний період та наявність поголів’я сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
станом на 1 число кожного місяця. Наводиться інформація за районами по сільськогосподарських
підприємствах: обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій), молока, кількість худоби, обсяги її
вирощування та продуктивність.
Кількість сторінок – 16
(презентаційна версія)
Термін видання (щомісячно): 18.01 (попередні дані за 2018 рік), 27.05 (остаточні дані за 2018 рік),
19.02, 19.03, 17.04, 21.05, 19.06, 17.07, 19.08, 17.09, 18.10, 19.11, 17.12
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
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«Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами» за
2018 рік
Містить дані про обсяги реалізації власно виробленої продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за рік за всіма напрямами реалізації загалом. Наводяться середні
ціни реалізації за видами продукції. Також розміщені таблиці порівняння окремих показників з
попереднім роком. Публікація містить інформацію щодо наявності зернових культур, соняшнику
та цукру в сільськогосподарських підприємствах на кінець звітного року.
Кількість сторінок – 24
(презентаційна версія)
Термін видання: 04 березня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92
Статистичний довідник
«Сільськогосподарські товаровиробники Тернопільської області»
Містить
інформацію
щодо
діючих
підприємств
області,
які
займаються
сільськогосподарським виробництвом. До них відносяться підприємства всіх організаційноправових форм господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, а саме: господарські товариства, сільськогосподарські
кооперативи, приватні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, державні
сільськогосподарські підприємства та інші.
Список сільськогосподарських підприємств наведено по районах (за місцем реєстрації
підприємства). Видання містить основні реквізити по кожному підприємству: ідентифікаційний
код підприємства за ЄДРПОУ, вид економічної діяльності в сільському господарстві (за КВЕД
2010), назву, поштовий індекс, юридичну адресу (за місцем реєстрації), прізвище, ім’я та побатькові керівника підприємства, контактні номери телефонів та електронну адресу.
Кількість сторінок – 113
(презентаційна версія)
Термін видання: 22 лютого 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–23–92

Туризм
Статистичні бюлетені
«Колективні засоби розміщування в Тернопільській області в 2018 році»
Містить інформацію про мережу та основні показники діяльності колективних засобів
розміщування; їх місткість, номерний фонд; кількість розміщених у цих закладах осіб.
Кількість сторінок – 20
(презентаційна версія)
Термін видання: 07 серпня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06
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«Туристична діяльність у Тернопільській області в 2018 році»
Містить інформацію про загальні економічні показники діяльності туристичних фірм;
кількість і вартість проданих туристичних путівок; кількість обслугованих туристів та розподіл їх
за метою поїздки.
Інформація наводиться по області та за регіонами України по юридичних особах та
фізичних особах-підприємцях.
Кількість сторінок – 39
(презентаційна версія)
Термін видання: 24 липня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 25–27–06

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами
Статистичний збірник
«Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2018 році»
Статистичний збірник містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і
послугами області у 2018р. в порівнянні з 2017 роком. Динаміка основних показників наведена за
2010-2018рр. Статистична інформація подається за країнами світу, структурою товарів та послуг.
Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні. Кожен розділ містить
аналітичні матеріали. У збірнику наводяться короткі методологічні пояснення окремих
статистичних показників.
Кількість сторінок – 122
(презентаційна версія)
Термін видання: 27 червня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–25–61
Ціни
Споживчі ціни
Статистичний збірник
«Індекси споживчих цін у 2018 році»
Пропонує статистичні показники, які характеризують цінові процеси на споживчому ринку
Тернопільської області у 2018р. у порівнянні з попередніми роками.
Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін на продовольчі, непродовольчі
товари та послуги по Тернопільській області та Україні. Крім того, наводяться дані про середні
споживчі ціни, індекси номінальної та реальної заробітної плати, грошові витрати
домогосподарств.
Кількість сторінок – 170
(презентаційна версія)
Термін видання: 26 квітня 2019р.
Телефон для довідок: (0352) 52–40–24
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