
КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ 

СТАТИСТИЧНИХ 

ПУБЛІКАЦІЙ 

2022

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Головне управління статистики у Луганській області

Сєвєродонецьк

2022



У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять

інформацію про соціально-економічний стан Луганської області за

видами економічної діяльності та у розрізі районів регіону.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло

користувачів.

Матеріали можна отримати тільки в електронному вигляді.

Статистичні публікації будуть розміщені на офіційному вебсайті у

вигляді презентаційних версій.

Головне управління статистики у Луганській області

 адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32-а

 телефон: (06452) 4-14-65

 електронна пошта: gus_lg@ukrstat.got.ua

 вебсайт: www.lg.ukrstat.gov.ua

Розповсюдження статистичних видань:

Головне управління статистики у Луганській області

Управління поширення інформації та комунікацій

 адреса: 93402, м. Сєвєродонецьк, вул.Вілєсова, 1-в, 6 поверх,

кімната 621

 телефон: (06452) 2-10-21, 4-42-27

©Головне управління статистики у Луганській області, 2022



КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ  2022

ЗМІСТ

Головне управління статистики у Луганській області, 2022

I. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 3

Населення та міграція 3

Ринок праці 4

Зайнятість та безробіття 4

Оплата праці та соціально-трудові відносини 4

II. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 5

Економічна діяльність 5

Діяльність підприємств 5

Внутрішня торгівля 6

Сільське, лісове та рибне господарство 6

Зовнішня торгівля товарами та послугами 9

Ціни 9

Споживчі ціни 9

Навколишнє середовище 10

III. КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ІНША 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

11

Комплексні статистичні продукти 11



I. Демографічна та соціальна 

статистика

Населення та міграція

Статистичні збірники

«Чисельність населення Луганської області» 

на 1 січня 2022 року

Орієнтовна вартість – 90,00 грн

Містить інформацію щодо розрахунків (оцінок) чисельності

населення по області, районах, міських населених пунктах. Збірник

вміщує також дані про елементи формування чисельності як всього

населення, так міського і сільського, про кількість адміністративно-

територіальних одиниць.

Кількість сторінок – 21

Термін видання: 31 травня 2022 року

«Розподіл постійного населення 

Луганської області за статтю та віком» 

на 1 січня 2022 року

Орієнтовна вартість – 120,00 грн

Містить інформацію щодо розрахунків (оцінок) чисельності

постійного населення за статтю та віком в Україні, Луганській

області, чисельності постійного населення за окремими віковими

групами, статтю та типом місцевості в районах Луганської області.

Кількість сторінок – 43

Термін видання: 30 червня 2022 року
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Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Статистичний збірник

«Робоча сила 

Луганської області» у 2021 році

Орієнтовна вартість – 60,00 грн

Містить кількісні та якісні показники робочої сили за матеріалами

вибіркового обстеження населення (домогосподарств) Луганської

області з питань робочої сили. Вміщує дані про реальний стан

ринку праці, зайнятості та безробіття населення. Дані наведені за

статтю, місцем проживання, освітою, віковими групами населення.

Інформація висвітлює дані по Україні та її регіонах.

Кількість сторінок – 80

Термін видання: 16 вересня 2022 року

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Статистичний збірник

«Праця Луганської області» у 2021 році  

Орієнтовна вартість – 200,00 грн

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні

характеристики найманих працівників та основні тенденції, які

відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2021 році

порівняно з минулими роками.

Кількість сторінок – 150

Термін видання: 10 серпня 2022 року
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II. Економічна статистика

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Статистичні збірники

«Діяльність підприємств 

Луганської області» за 2021 рік 

Орієнтовна вартість – 190,00 грн

Містить дані, що характеризують стан і тенденції розвитку

cуб’єктів господарювання у 2021 році порівняно з 2017-2020

роками. Висвітлено показники щодо зайнятості працівників та

обсягів реалізованої продукції (товарів та послуг) підприємств –

юридичних осіб, а також оплати праці, економічної діяльності

підприємств та їх фінансового стану. Показники у збірнику

деталізовано за видами економічної діяльності згідно з

класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Кількість сторінок – 90

Термін видання: 16 грудня 2022 року

«Перелік підприємств-суб'єктів  

підприємницької діяльності  

Луганської області» за 2021 рік 

Орієнтовна вартість – 250,00 грн

Містить перелік підприємств суб’єктів господарювання –

господарські організації, що мають статус юридичної особи, які

діяли протягом року і надали фінансову звітність за 2021 рік, крім

банків, бюджетних установ та фізичних осіб – підприємців. У

виданні також використані данні державного статистичного

спостереження «Структурні зміни в економіці України».

Кількість сторінок – 346

Термін видання: 15 листопада 2022 року

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 2022 
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Внутрішня торгівля

Статистичний бюлетень

«Роздрібний товарооборот підприємств 

Луганської області» у 2021 році, 

у січні-березні/січні-червні/

січні-вересні 2022 року

Орієнтовна вартість – 50,00 грн

Містить дані про роздрібний товарооборот підприємств

(юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є

роздрібна торгівля. У бюлетені наведено дані щодо основних

показників роздрібної торгівлі та товарної структури роздрібного

товарообороту у розрізі районів області.

Кількість сторінок – 30

Термін видання (щоквартально): 15.04, 22.06, 21.09, 21.12

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичні бюлетені

«Використання добрив і пестицидів 

під урожай 2021 року у Луганській області» 

Орієнтовна вартість – 50,00 грн

Містить дані щодо обсягів внесених мінеральних та органічних

добрив під сільськогосподарські культури та багаторічні

насадження, обсягів внесених пестицидів; розмірів площ, на яких

були внесені добрива та були застосовані пестициди у звітному

році. Інформацію наведено в цілому по Луганській області, а також

у розрізі районів.

Кількість сторінок – 20

Термін видання: 27 травня 2022 року
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«Посівні площі сільськогосподарських

культур під урожай 2022 року»

Орієнтовна вартість – 80,00 грн

Містить дані щодо розмірів посівних площ сільськогосподарських

культур під урожай звітного року за категоріями господарств, а

також у розрізі районів.

Кількість сторінок – 29

Термін видання: 02 серпня 2022 року

«Площі та валові збори сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід і винограду» за 2021 рік 

Орієнтовна вартість – 120,00 грн

Містить дані про посівні і зібрані площі, валовий збір та

урожайність сільськогосподарських культур по всіх категоріях

господарств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,

незалежно від їх підпорядкування, форм власності і

господарювання.

Кількість сторінок – 50

Термін видання: 28 квітня 2022 року

«Збирання врожаю

сільськогосподарських культур»  

на 1 серпня 2022р./1 вересня 2022р./ 1 жовтня 

2022р./1 листопада 2022р./ 1 грудня 2022р. 

Орієнтовна вартість – 80,00 грн

Містить дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та

урожайності основних сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень, які наведено у розрізі категорій

господарств та по містах та по регіонах.

Кількість сторінок – 27

Орієнтовний термін видання: 25.08, 21.09, 21.10, 22.11, 21.12
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«Тваринництво Луганської області» за 2021 рік

Орієнтовна вартість – 120,00 грн

Містить інформацію щодо виробництва продукції тваринництва,

кількості сільськогосподарських тварин, продуктивності

сільськогосподарських тварин, а також забезпеченості кормами на

годівлю сільськогосподарських тварин. Інформацію наведено за

категоріями господарств в цілому по області, та за районами.

Кількість сторінок – 55

Термін видання: 20 травня 2022 року

«Основні економічні показники 

роботи сільськогосподарських підприємств 

Луганської області» за 2021 рік

Орієнтовна вартість – 70,00 грн

Містить інформацію про кількісні та якісні показники щодо

ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за

видами сільськогосподарської продукції: рентабельність, витрати на

виробництво, у тому числі за елементами як у цілому для галузей

рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції.

Кількість сторінок – 17

Термін видання: 19 липня 2022 року
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Зовнішня торгівля 

товарами та послугами

Статистичний збірник

«Зовнішня торгівля товарами та послугами 

підприємств Луганської  області» за 2021 рік

Орієнтовна вартість – 110,00 грн

Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами

за 2015–2021 роки. Статистична інформація подається за країнами

світу, товарною структурою та районами.

Кількість сторінок – 40

Термін видання: 30 червня 2022 року

Ціни

Споживчі ціни

Статистичний збірник

«Індекси споживчих цін 

у Луганській області» за 2021 рік

Орієнтовна вартість – 70,00 грн

Містить статистичні показники, які характеризують цінові процеси

на споживчому ринку Луганської області у 2021 році та попередніх

роках. Наведено інформацію щодо індексів споживчих цін, дані

стосовно середніх споживчих цін на окремі товари та послуги,

співставлення окремих показників з даними по Україні,

методологічні пояснення та вагові коефіцієнти, на основі яких

проводиться розрахунки індексів споживчих цін.

Кількість сторінок – 35

Термін видання: 04 квітня 2022 року
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Навколишнє середовище

Статистичний бюлетень

«Утворення та поводження 

з відходами у Луганській області» у 2021 році

Орієнтовна вартість – 60,00 грн

Містить дані щодо обсягів утворення відходів, поводження з ними

(спалювання, утилізації та видалення), а також накопичення

відходів у тимчасовому зберіганні.

Кількість сторінок – 25

Термін видання: 18 жовтня 2022 року

Статистичний збірник

«Довкілля Луганщини» у 2021 році

Орієнтовна вартість – 140,00 грн

Містить інформацію, що характеризує техногенне навантаження

на навколишнє природне середовище, зокрема, обсяги утворення,

утилізації, підготовки до утилізації відходів, надходження викидів

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних та

пересувних джерел забруднення. У збірнику також представлена

інформація про ведення лісового та мисливського господарства

та внесення добрив під урожай сільськогосподарських культур.

Окремий розділ збірника висвітлює інвестиції та поточні витрати

на охорону навколишнього природного середовища, джерела

їхнього фінансування, оплату послуг природоохоронного

призначення.

Кількість сторінок – 100

Термін видання: 18 листопада 2022 року
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III. Комплексні статистичні 

публікації та інша багатогалузева 

статистична інформація 

Комплексні статистичні продукти

Статистичний збірник

«Статистичний щорічник 

Луганської області» за 2021 рік

Орієнтовна вартість – 350,00 грн

Містить широкий спектр статистичних показників соціально-

економічного стану Луганської області у 2021 році порівняно з

попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами:

населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта,

регіональні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств

та організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість,

сільське господарство, мисливство, лісове, рибне господарство,

будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, зовнішньоекономічна

діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та

інновації. В окремий розділ виділена інформація про зіставлення по

окремих регіонах України. Окремі показники подаютьcя у

ретроспективі. До всіх розділів надано методологічні пояснення.

Кількість сторінок – 400

Термін видання: 12 вересня 2022 року
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Статистичний бюлетень

«Соціально-економічне становище

Луганської області» 

за січень-листопад 2021 року/ за 2021 рік/

січень 2022 року/січень-_____ (місяць) 2022 року

Кількість сторінок – 60

Термін видання (щомісячно): 05.01, 04.02, 04.03, 05.04, 05.05, 03.06,

05.07, 04.08, 05.09, 05.10, 04.11, 05.12

Статистична доповідь

«Про соціально-економічне становище 

Луганської області»  

за січень-листопад 2021 року/ за 2021 рік/

січень 2022 року/січень-_____ (місяць) 2022 року

Кількість сторінок – 60

Термін видання (щомісячно): 05.01, 04.02, 04.03, 05.04, 05.05, 03.06,

05.07, 04.08, 05.09, 05.10, 04.11, 05.12

Повідомлення для ЗМІ

«Соціально-економічне становище  

Луганської області»

за січень-листопад 2021 року/ за 2021 рік/

січень 2022 року/січень-_____ (місяць) 2022 року

Кількість сторінок – 4

Термін видання (щомісячно): 05.01, 04.02, 04.03, 05.04, 05.05, 03.06,

05.07, 04.08, 05.09, 05.10, 04.11, 05.12

КАТАЛОГ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 2022 

Головне управління статистики у Луганській області, 2022 12


