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Щодо опублікування повідомлення

Головне управління статистики у Чернігівській області направляє  
повідомлення про соціально-економічне становище Чернігівського району в 
січні–березні 2021 року. Просимо розмістити його на шпальтах газет та власних 
вебсайтах.

Матеріал можна використовувати повністю або частково, але, згідно з 
чинним законодавством, обов'язковим є посилання на джерело інформації 
(Головне управління статистики у Чернігівській області).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник                                                                          Діна АШИХМІНА

Олександр Пиркал 676423
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

в січні–березні 2021 року
(Повідомлення Головного управління статистики 

у Чернігівській області)
НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Чернігівському 

районі, за оцінкою, на 1 квітня 2021р. становила 450,1 тис. осіб. Упродовж 
січня–березня 2021р. кількість жителів району зменшилася на 1326 осіб.

Упродовж січня–березня 2021р. народилися 659 малюків. Кількість 
померлих склала 2144 особи. 

РИНОК ПРАЦІ. У І кварталі 2021р. на підприємства, в установи, 
організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) району було 
прийнято 5586 осіб, тоді як звільнено 5418 осіб (відповідно 6,2% та 6% 
середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова 
кількість штатних працівників у І кварталі 2021р. становила 90739 осіб (53,9% 
від загальної кількості в області).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 
підприємств становила 10209 грн. Це в 1,7 раза більше рівня мінімальної 
заробітної плати (6000 грн), але на 0,3% менше середньообласного показника 
(10242 грн).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. У січні–березні 2021р. 
підприємствами1 Чернігівського району було реалізовано на забій 1227 т 
худоби та птиці (у живій масі), у т.ч. 582 т великої рогатої худоби; вироблено 
9854 т молока.

Обсяг вирощування тварин у І кварталі 2021р. становив 1231 т, у т.ч. 
великої рогатої худоби – 628 т; свиней – 543 т. 

Станом на 1 квітня 2021р. в підприємствах1 району нараховувалися 
20973 голови великої рогатої худоби (у т.ч. 8651 корова) та 12011 голів свиней. 

У районі утримувалося 22,7% загальної кількості в області великої 
рогатої худоби, 22,3% – корів, 9,2% – свиней.

БУДІВНИЦТВО. У січні–березні 2021р. прийнято в експлуатацію    
48337 м2 загальної площі житлових будівель, що в 4,8 раза більше, ніж у січні–
березні 2020р.

____________________

1 Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів 
свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.


