
 

 Додаткову інформацію щодо змісту розділів  
«Статистичного щорічника Черкаської області» 

  можна отримати за телефонами: 
 

Населення та міграція………………………………………………… 
36-16-70    
36-16-83 

Ринок праці……………………………………………………………. 
36-06-47 
36-16-83 

Доходи та умови життя……………………………………………….. 
36-16-93 
36-16-98 

Населені пункти та житло. Освіта. Охорона здоров’я та 
соціальний захист. Культура, відпочинок, спорт і туризм. 
Правосуддя та злочинність…………………………………………… 

36-16-77 
36-16-83 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство. Рибне 
господарство. Природні ресурси та охорона навколишнього 
природного середовища……………………………………………… 36-16-80 

Національні рахунки………………………………………………….. 36-16-93 

Ціни і тарифи………………………………………………………….. 36-16-99 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України…... 36-16-84 

Зовнішньоекономічна діяльність. Енергетика……………………… 
36-07-04 
36-16-83 

Промисловість………………………………………………………… 
36-06-54 
36-16-83 

Капітальні інвестиції. Будівництво………………………………….. 
36-16-88 
36-16-83 

Транспорт та зв’язок. ………………………………………………… 
36-17-00 
36-16-83 

Внутрішня торгівля…………………………………………………… 
36-06-56 
36-16-83 

Діяльність підприємств……………………………………………….. 
36-16-76    
36-06-59 

Наука, технології та інновації………………………………………... 
36-16-77 
36-16-83 

 



 

Головне управління статистики у Черкаській області  
у 2016 році пропонує користувачам: 

 

статистичні видання 
  Статистичні щорічники Черкаської області та України за 2015 рік 
  Регіональний розвиток Черкаської області за 2015 рік 
  Соціально-економічний паспорт району, міста 
  Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2008–2014 роки   
  Жінки та чоловіки Черкаської області 
  Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного 

населення Черкаської області на 1 січня 2016 року 
  Розподіл постійного населення Черкаської області за статтю та віком                     

на 1 січня 2016 року 
  Економічна активність населення Черкащини у 2015 році 
  Бізнес-карта підприємств Черкаської області, що виконують 

будівельні роботи 
  Діяльність суб’єктів господарювання Черкаської області  у 2015 році 
  Довкілля Черкащини 
  Бізнес-карта підприємств Черкаської області, які займаються 

промисловою діяльністю 
  Сільське господарство Черкащини 
  Бізнес–карта сільськогосподарських виробників та рибогосподарських 

підприємств 
  Наукова та інноваційна діяльність у Черкаській області 
  Індекси споживчих цін Черкаської області 

послуги 
  надання статистичної, аналітичної, довідкової інформації на 

замовлення користувачів та розповсюдження статистичних видань 
  надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) 
  проведення спеціально організованих обстежень, які включають  

збирання, обробку, аналіз та публікацію інформації 
  консультаційно-методичні послуги з питань складання статистичної  

та фінансової звітності 
  надання приміщення для проведення  семінарів та нарад 

 
З питань придбання зазначених та інших видань,   

замовлення послуг звертатись: 
18016, м.Черкаси, вул.Остафія Дашковича, 39,  

кімн. 702,  тел. 36-16-93   



 

Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Черкаській області 

 
 
 
 
 

Статистичний щорічник Черкаської області за 2015 рік 
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