


 

Шановні користувачі! 
 

Доступ до статистичної інформації здійснюється відповідно до статті 24 
Закону України “Про державну статистику”. 

Статистичні показники, що поширюються відповідно до плану 
державних статистичних спостережень (далі – План), є доступними і відкритими 
для всіх користувачів і надаються безкоштовно з дотриманням вимог 
конфіденційності інформації.  

Передбачені Планом статистичні продукти (інформація), що 
виробляються за результатами державних статистичних спостережень, 
оприлюднюються на офіційних вебсайтах Держстату та його територіальних 
органів, зокрема на офіційному вебсайті Головного управління статистики у 
Полтавській області (www.pl.ukrstat.gov.ua) у розділах “Експрес-випуски”, 
“Статистична інформація”, “Публікації” (“Комплексна статистика”/“Статистичний 
бюлетень “Соціально-економічне становище Полтавської області”). 

Виробництво статистичних продуктів, не передбачених Планом, 
здійснюється на замовлення користувачів відповідно до повноважень на платній 
основі. Орієнтовний анонс таких статистичних продуктів розміщений у цьому 
каталозі. 
 

 
Вайбер-спільнота “Полтавастат користувачам” 

(http://surl.li/ammco) 
Приєднавшись Ви зможете ставити запитання та отримувати 
роз’яснення і консультації фахівців Головного управління 
статистики у Полтавській області, а також анонси щодо 
проведення комунікаційних заходів, оприлюднення 
інформації.  

 
 
 

Головне управління статистики у Полтавській області  
●  адреса: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, 36039, Україна 
●  телефон: (0532) 52-08-21 
●  електронна пошта: polgus@pl.ukrstat.gov.ua 
●  вебсайт: www.pl.ukrstat.gov.ua 
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ББААГГААТТООГГААЛЛУУЗЗЕЕВВАА  ССТТААТТИИССТТИИЧЧННАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ  
 

  
  КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Статистичний збірник 
 

“Статистичний щорічник Полтавської області за 2021 рік” 
 

Містить широкий спектр статистичних показників соціально-
економічного становища Полтавської області у 2021 році порівняно з 
попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, 
матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення. 
Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами 
продукції тощо. Деякі показники подаються у ретроспективі. Майже до всіх 
розділів надано методологічні пояснення.   

Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому вміщено окремі 
порівняння по регіонах України. 

 

Термін видання: листопад  
Орієнтовна вартість: 

 – 261,95 грн 

 – 161,20 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-49-08, (0532) 52-08-21 
 

ДДЕЕММООГГРРААФФІІЧЧННАА  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ССТТААТТИИССТТИИККАА  
  

  
  ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 

  

Статистичні збірники  
 

“Витрати і ресурси домогосподарств Полтавської області за 2020 рік” 
 

Містить інформацію щодо соціально-демографічних характеристик до-
могосподарств, структури витрат і доходів, споживання продовольчих, непро-
довольчих товарів та послуг залежно від місця проживання домогосподарства, 
наявності в ньому дітей та працюючих осіб; одноразових тематичних опитувань 
щодо стану здоров’я членів домогосподарств та самооцінки ними рівня своїх 
доходів за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. 

 

Термін видання: березень 
Орієнтовна вартість: 

 – 181,35 грн 

 – 126,95 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-76, (0532) 52-08-21 
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“Самооцінка населенням Полтавської області стану здоров’я та рівня  
доступності окремих видів медичної допомоги у 2021 році” 

 

Містить дані опитування членів домогосподарств щодо самооцінки ста-
ну здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу 
захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність, рівнів досту-
пності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя 
домогосподарствами, а також причин, з яких вони виявилися недоступними. 
Збірник містить показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і стар-
шому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 
років і старшому. Інформацію наведено за матеріалами вибіркового обстежен-
ня умов життя домогосподарств. 

 

Термін видання: червень 
Орієнтовна вартість: 

 – 100,75 грн 

 – 70,53 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-76, (0532) 52-08-21 
 

“Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Полтавської 
області у 2022 році”  

 

Містить інформацію за матеріалами вибіркового обстеження умов жит-
тя домогосподарств щодо їх складу та типів, житлових умов, наявності та вико-
ристання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а також щодо рівня освіти 
та статусу зайнятості членів домогосподарств та їхні антропометричні дані. Збір-
ник також містить підсумки опитування щодо ступеня задоволення домогоспо-
дарств своїми житловими умовами. 

 

Термін видання: жовтень 
Орієнтовна вартість: 

 – 100,75 грн 

 – 70,53 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-76, (0532) 52-08-21 
 

“Самооцінка домогосподарствами Полтавської області рівня своїх 
доходів у 2021 році” 

 

Містить підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які 
беруть участь в обстеженні умов життя, щодо самооцінки рівня своїх доходів. 
Наведені дані характеризують суб’єктивне визначення рівня достатності доходів 
домогосподарств для задоволення основних потреб, інформацію щодо 
обмежених споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через 
нестачу коштів (консенсусну позбавленість), а також щодо очікувань 
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домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого 
матеріального становища та економіки України в цілому. 

 

Термін видання: грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 100,75 грн 

 – 70,53 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-76, (0532) 52-08-21 
 

  
  НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 

 

Статистичний бюлетень 
 

“Житловий фонд Полтавської області у 2021 році” 
 

Термін видання: липень 
Орієнтовна вартість: 

 – 120,90 грн 

 – 80,60 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-78-78, (0532) 52-08-21 
 

  
  НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 

Статистичні збірники 
 

“Чисельність наявного населення Полтавської області  
на 1 січня 2022 року” 

 

Містить дані про чисельність наявного населення області на 1 січня 
2002–2022 років, чисельність наявного населення районів, міст та селищ 
міського типу на 1 січня 2022 року. У збірнику наведені також дані про кількість 
адміністративно-територіальних одиниць та відстань від міст та селищ міського 
типу до найближчої залізничної станції; групування територіальних громад, міст 
та селищ міського типу за чисельністю наявного населення; дані про 
формування чисельності населення районів. В окремий розділ виділена 
інформація про окремі порівняння по регіонах України. 

 

Термін видання: червень 
Орієнтовна вартість: 

 – 100,75 грн 

 – 70,53 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-58, (0532) 52-08-21 
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“Розподіл постійного населення Полтавської області за статтю 
та віком на 1 січня 2022 року” 
 

Містить дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності постійного 

населення районів за статтю, віком та типом поселень. Збірник також містить 

дані щодо демографічного навантаження на населення у віці 16–59 років та  

15–64 роки, середнього і медіанного віку населення на 1 січня 2022 року. 

В окремий розділ виділена інформація про окремі порівняння по регіонах 

України. 
 

Термін видання: серпень 
Орієнтовна вартість: 

 – 161,20 грн 

 – 112,84 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-58, (0532) 52-08-21 
 

“Населення Полтавської області за 2021 рік” 
 

Містить інформацію про демографічні процеси, які відбувалися в 

Полтавській області у 2021 році та в попередніх роках. Збірник сформовано за 

такими розділами: адміністративно-територіальний устрій; чисельність 

населення; загальні показники відтворення населення; шлюби і розлучення; 

народжуваність; смертність; міграція; окремі порівняння по регіонах України.  
 

Термін видання: грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 241,80 грн 

 – 201,50 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-58, (0532) 52-08-21 
 

  
    РИНОК ПРАЦІ 

 

Зайнятість та безробіття 
 

Статистичний збірник 
 

“Робоча сила Полтавської області у 2021 році”  
 

Містить інформацію щодо основних показників робочої сили 

(зайнятості та безробіття), а також щодо осіб, які не входять до складу робочої 

сили, що отримана за результатами обстеження робочої сили. В окремому 
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розділі передбачено інформацію щодо зайнятості та безробіття населення (за 

методологією МОП) в Європейських країнах.  
 

Термін видання: жовтень 
Орієнтовна вартість: 

 – 221,65 грн 

 – 201,50 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-61, (0532) 52-08-21 
 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 
 

Статистичний збірник 
 

“Праця Полтавщини у 2021 році”  
 

Містить інформацію щодо кількості працівників та їх оплати праці, 

основних тенденцій, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин, умов 

праці та стану укладання колективних договорів. 
 

Термін видання: листопад 
Орієнтовна вартість: 

 – 261,95 грн 

 – 191,43 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-61, (0532) 52-08-21 
 

Статистичний бюлетень 
 

“Заробітна плата та стан її виплати у сільському господарстві  
у Полтавській області”  

 

Термін видання: щомісячно 
Орієнтовна вартість: 

 – 60,45 грн 

 – 42,32 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-61, (0532) 52-08-21 
 

  
    СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Статистичний збірник 
 

“Жінки та чоловіки в Полтавській області у 2021 році” 
 

Містить в ґендерному аспекті дані, що характеризують демографічні   

показники, стан охорони здоров’я, рівень освіти, зайнятість та безробіття, стан
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злочинності в області. В окремому розділі наведено дані по регіонах України. 
 

Термін видання: вересень 
Орієнтовна вартість: 

 – 261,95 грн 

 – 191,43 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-78-78, (0532) 52-08-21 
 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

  
  ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Статистичні бюлетені 
 

“Діяльність суб’єктів малого підприємництва Полтавської області  
 у 2021 році” 
 

Термін видання: грудень  
Орієнтовна вартість: 

 – 181,35 грн 

 – 141,05 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-78-97, (0532) 52-08-21 
 

“Діяльність суб’єктів господарювання Полтавської області у 2021 році” 
 

Термін видання: грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 201,50 грн 

 – 161,20 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-78-97, (0532) 52-08-21 
 

  
  НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Статистичний збірник 
 

“Довкілля Полтавщини у 2021 році” 
 

Містить широкий спектр статистичних показників техногенного наван-

таження на навколишнє природне середовище Полтавської області. Відображе-

но дані про стан навколишнього природного середовища та вплив на нього ви-

робничої діяльності.  
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Окремим розділом виділено основні показники стану навколишнього 
природного середовища Полтавщини в порівнянні з іншими областями. 

 

Термін видання: листопад 
Орієнтовна вартість: 

 – 503,75 грн  

 – 423,15 грн  

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

Статистичний бюлетень 
 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря  
від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році”  

 

Термін видання: червень 
Орієнтовна вартість: 

 – 257,92 грн 

 
– 217,62 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

  
  СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Статистичний збірник 
 

“Сільське господарство Полтавської області у 2021 році” 
 

Містить основні показники, що характеризують стан сільського 
господарства у Полтавській області та її районах. Відображено дані про ресурсні 
можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, 
середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції тощо. 

 

Термін видання: вересень 
Орієнтовна вартість: 

 – 503,75 грн 

 – 423,15 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

Статистичні бюлетені 
 

“Виробництво продукції тваринництва у підприємствах  
Полтавської області”  

 

Термін видання: щомісячно 
Орієнтовна вартість: 

 – 241,80 грн 

 – 201,50 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
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“Реалізація продукції сільського господарства підприємствами  
Полтавської області” 

 

Термін видання: щомісячно, за рік – березень 
Орієнтовна вартість: 

 – 241,80 грн, 352,63 грн 

  – 201,50 грн, 312,33 грн  

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Використання добрив і пестицидів під урожай  
сільськогосподарських культур 2021 року” 

 

Термін видання: травень 
Орієнтовна вартість: 

 – 181,35 грн 

 – 141,05 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Виробництво продукції тваринництва у підприємствах  
Полтавської області у 2021 році”  

 

Термін видання: березень 
Орієнтовна вартість: 

 – 350,61 грн 

 – 310,31 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Площі, обсяги виробництва  та урожайність сільськогосподарських  
культур, плодів, ягід у Полтавській області у 2021 році” 

 

Термін видання: травень 
Орієнтовна вартість: 

 – 350,61 грн 

 – 310,31 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Витрати на виробництво продукції сільського 
господарства в підприємствах Полтавської області за 2021 рік” 

 

Термін видання: липень 
Орієнтовна вартість: 

 – 362,70 грн 

 – 322,40 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
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“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року  
по Полтавській області” 

 

Термін видання: серпень 
Орієнтовна вартість: 

 – 201,50 грн 

 – 161,20 грн 

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Збирання врожаю сільськогосподарських культур”  
 

Термін видання: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 241,80 грн 

 – 201,50 грн  

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

“Посівні площі озимих культур під урожай 2022 року” 
 

Термін видання: лютий 
Орієнтовна вартість: 

 – 80,60 грн 

 – 40,30 грн  

Телефони для довідок: (0532) 52-79-70, (0532) 52-08-21 
 

  
  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Статистичні збірники 
 

“Зовнішня торгівля Полтавської області товарами у 2021 році”  
 

Містить інформацію про обсяги експорту-імпорту товарів за країнами 
світу та товарною структурою за 2010, 2015, 2019–2021 роки. Відображено дані 
про товарну структуру торгівлі з країнами ЄС та основними країнами-
партнерами, географічну структуру торгівлі окремими найважливішими 
товарами, операції з давальницькою сировиною і продукцією, виготовленою з 
неї, експорт-імпорт товарів підприємств з іноземними інвестиціями.  

Наведено окремі порівняння по регіонах України. 
 

Термін видання: серпень 
Орієнтовна вартість: 

 – 120,90 грн 

 – 110,83 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-82, (0532) 52-08-21 
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“Зовнішня торгівля Полтавської області послугами у 2021 році” 
 

Містить інформацію про обсяги експорту-імпорту послуг за країнами 
світу та видами послуг за 2015–2021 роки. Відображено дані про експорт-імпорт 
послуг за їх видами з країнами ЄС, основними країнами-партнерами у 2021 році 
та у порівнянні з 2020 роком.  

Наведено окремі порівняння по регіонах України. 
 

Термін видання: серпень 
Орієнтовна вартість: 

 – 110,83 грн 

 – 90,68 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-82, (0532) 52-08-21 
 

Статистичні бюлетені 
 

“Зовнішня торгівля Полтавської області товарами”  
 

Термін видання: червень, вересень, грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 110,83 грн  

 – 100,75 грн  

Телефони для довідок: (0532) 60-94-82, (0532) 52-08-21 
 

“Зовнішня торгівля Полтавської області послугами” 
 

Термін видання: червень, вересень, грудень 
Орієнтовна вартість: 

 – 70,53 грн 

 – 60,45 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-82, (0532) 52-08-21 
 

  
  НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 

 

Статистичний бюлетень 
 

“Валовий регіональний продукт Полтавської області за 2020 рік”  
 

Термін видання: травень 
Орієнтовна вартість: 

 – 50,38 грн 

 – 40,30 грн 

Телефони для довідок: (0532) 60-94-83, (0532) 52-08-21 
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  ЦІНИ 

 

Споживчі ціни 
 

Статистичний збірник 
 

“Індекси споживчих цін по Полтавській області у 2021 році” 
 

Містить інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги, 
середні споживчі ціни на окремі товари, індекси номінальної та реальної заро-
бітної плати, індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підп-
риємствами, міжрегіональні порівняння, методологічні пояснення, споживчий 
набір товарів (послуг)-представників та вагові коефіцієнти, на основі яких про-
водяться розрахунки індексів споживчих цін. 

 

Термін видання: квітень 
Орієнтовна вартість: 

 – 141,05 грн 

 – 120,90 грн 

Телефони для довідок: (0532) 56-18-15, (0532) 52-08-21 


