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Про оновлення вебсайту
статистичними публікаціями 
в жовтні–грудні 2021 року

Для забезпечення повного задоволення 
потреб усіх користувачів в об’єктивних, 
надійних та своєчасних даних Головне 
управління статистики у Чернігівській області 
постійно оновлює розділи офіційного 
вебсайту.

Для зручності користувачів на головній 
сторінці публікуються всі щоденні новини 
розділів згідно анонсу оприлюднення 
інформації.

Оперативну інформацію з актуальних 
питань розвитку області та районів можна 
знайти в рубриках «Експрес-випуски» 
http://chernigivstat.gov.ua/pres_inf/grafik_2021.
php та «Статистична інформація» 
http://chernigivstat.gov.ua/statdani/. 

У жовтні–грудні 2021 року рубрика «Публікації» доповнена повними 
версіями статистичних збірників за 2019 рік:

У розділі «Комплексна статистика» розміщені щомісячні статистичні 
бюлетені «Cоціально-економічне становище Чернігівської області» 
http://chernigivstat.gov.ua/books/analis.php за січень–серпень, січень–вересень та 
січень–жовтень 2021 року.   
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Населення Чернігівської області – 2019; 
Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької 
діяльності Чернігівської області;

Транспорт Чернігівської області;
Статистичний щорічник м.Чернігова.
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З метою покращення статистичної 
грамотності суспільства на вебсайті в 
рубриках «Доступно про статистику» 
http://chernigivstat.gov.ua/new/dostupno.php та 
"Інфографіка" 
http://chernigivstat.gov.ua/new/infografika.php 
оприлюднено цікаві інформаційні матеріали 
щодо соціально-економічного розвитку 
області у вигляді графіків, діаграм тощо; 

тематичні презентаційні публікації до свят:

        
 На вебсайті в рубриці «Для ЗМІ» 

http://chernigivstat.gov.ua/pres_inf/indexzmi.php 
представлено цікаву для медіа статистичну 
інформацію у вигляді прес-випусків та 
повідомлень.

        У разі виникнення питань щодо інформації розміщеної на вебсайті 
звертайтеся до відділу поширення інформації та комунікацій Головного управління 
статистики у Чернігівській області за телефоном (0462)676423, або за адресою: 
вул.Гонча, 37, м.Чернігів, 14000; post@chernigivstat.gov.ua.

Заступник начальника                                                                    Тетяна КОЗАР

Олена Радченко 676423

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ;
Діяльність суб’єктів господарювання
Чернігівської області;
До Дня працівників сільського господарства;
До Дня працівників харчової промисловості;
Діяльність автомобільного транспорту області
Чернігівщини;
Ринок праці Чернігівської області у 2020 році.

Ринок 
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