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ПЕРЕДМОВА 
 

У "Каталозі офіційних статистичних публікацій на 2021 рік" представлено перелік статистичних публікацій (збірники, 
бюлетені, доповіді тощо), які містять інформацію щодо соціально-економічного стану Вінницької області. Показники 
наведено за 2020 рік у порівнянні з попередніми роками за видами економічної діяльності, в розрізі районів та міст 
обласного підпорядкування тощо. 

Статистичні публікації – статистичні збірники, статистичні бюлетені, доповіді, експрес-випуски. 
Статистичні збірники – видання, які готуються за річними даними статистичних спостережень та найбільш повно 

характеризують ті чи інші соціально-економічні явища. Основні показники статистичних збірників наводяться у динаміці за 
попередні роки, мають річну або більшу (три, п'ять років) періодичність. Статистичні збірники, подані у вигляді табличного 
матеріалу, можуть уміщувати методологічні пояснення, аналітичний та графічний матеріал. Статистичні збірники поділяються 
на комплексні, галузеві та тематичні. 

Комплексний збірник – статистичний збірник, який містить значний обсяг статистичних даних за ряд років, що всебічно 
характеризують економічні та соціальні аспекти розвитку країни (регіону), підготовлений з використанням інформації за 
різними галузями статистики, із залученням адміністративних даних, матеріалів спеціальних досліджень тощо.  

Галузеві та тематичні збірники – статистичні збірники, які вміщують статистичну інформацію, що найбільш повно 
характеризує конкретну галузь чи напрям розвитку економіки за ряд років або ж всебічно висвітлює обрану тему. 

Статистичні бюлетені – видання, викладені у вигляді табличного матеріалу, що вміщують оперативну періодичну 
статистичну інформацію, яка характеризує соціально-економічний розвиток країни (регіону). Статистичні бюлетені можуть 
уключати короткострокову динаміку основних показників (один-два роки), методологічні пояснення та графічний матеріал. 
Статистичні бюлетені поділяються на комплексні та галузеві. 

Комплексний бюлетень – статистичний бюлетень, який готується з використанням інформації за різними галузями 
статистики. В окремих випадках комплексний бюлетень може вміщувати доповіді з окремих питань соціально-економічного 
становища країни (регіону). 

Галузевий бюлетень – статистичний бюлетень, який готується з використанням інформації за окремою галуззю 
статистики. 

Доповіді – інформаційно-аналітичні матеріали, які вміщують оперативну та/або періодичну статистичну інформацію, 
подаються у вигляді тексту і можуть бути доповненими таблицями та діаграмами. Доповіді всебічно характеризують 
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соціально-економічне становище країни (регіону), стан конкретної галузі або напряму розвитку економіки. 
Експрес-випуск – оперативна статистична інформація з окремих актуальних питань за результатами проведення 

статистичних спостережень. Ця інформація готується як офіційне повідомлення. У разі необхідності може містити стислі 
методологічні пояснення. 

Статистична інформація – офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються 
в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів. 

При підготовці публікацій використано дані, отримані органами державної статистики від підприємств, організацій, 
населення шляхом проведення державних статистичних спостережень, переписів, вибіркових обстежень, а також 
адміністративні дані міністерств та відомств. 

Деякі показники попередніх років в публікаціях можуть бути уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 
Публікації у Каталозі розподілені за статистичними розділами: комплексна статистика, демографічна та соціальна 

статистика, економічна статистика. 
Для кожного видання подається коротка анотація щодо змісту, вказуються періодичність, дата випуску, орієнтовна 

кількість сторінок та вартість. 
Презентаційні версії статистичних публікацій, що вийшли друком, розміщуються на офіційному вебсайті Головного 

управління статистики у рубриці «Вийшли з друку». 
 

СИМВОЛИ 
 

 

 
– електронна версія записана на CD-диск 

 
– електронна версія записана на USB-носій 

 
– розміщується на вебсайті ГУС у Вінницькій області 

 
– паперовий примірник 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Комплексні статистичні публікації 

Статистичний збірник «Статистичний щорічник Вінниччини» 
 

Щорічник містить широкий спектр показників соціально-економічного стану 
області у 2020 році в порівнянні з попередніми роками. Статистичні показники 
розподілено по основних видах економічної діяльності та видах продукції.  
В окремий розділ виділена інформація про міжобласні порівняння за регіонами 
України. До кожного розділу щорічника наведено вичерпні методологічні 
пояснення. У щорічнику представлені загальні, найбільш важливі сторони соціально-
економічного, суспільно-громадського життя Вінниччини.     
  

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

12.08.2021 480 стор. 318 грн 

Статистичний збірник «Вінниччина у цифрах» 
 

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-
економічного становища області за 2020 рік в порівнянні з попередніми роками. 
Інформація в основному розподілена за видами економічної діяльності та видами 
продукції. До кожного розділу наведено методологічні пояснення. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

31.05.2021 152 стор. 114 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний збірник «Доходи та витрати населення Вінницької області» 
 

Збірник містить дані щодо доходів та витрат населення Вінницької області,  
їх структури, зміни обсягів, наявних та реальних наявних доходів, а також наведено 
обсяги та структуру основних показників доходів та витрат населення по регіонах 
України. Ця інформація може бути корисною для аналізу соціальних перетворень  
та рівня життя населення області. 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

28.05.2021 116 стор. 99 грн 

Статистичний бюлетень «Вінниччина серед регіонів України» 
 

Бюлетень містить інформацію по основних показниках, які характеризують 
соціально-економічне становище області у порівнянні з іншими регіонами України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

09.03, 
08.06, 
08.09, 
09.12 

46 стор. 78 грн 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької 
області» 

 

Бюлетень містить оперативну статистичну інформацію, який ілюструє 
соціально-економічне становище області. Дані подаються в цілому по області,  
в розрізі районів та міст обласного підпорядкування, а також видів економічної 
діяльності, видів продукції. Більшість показників порівнюються з показниками 
відповідного періоду попереднього року та з показниками попереднього періоду 
звітного року.  

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

06.01, 05.02, 
05.03, 05.04, 
07.05, 04.06, 
06.07, 05.08, 
06.09, 06.10, 
05.11, 06.12 

60–80 стор. 70 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» 
 

В доповіді аналізується система показників, що характеризує соціальний  
та економічний розвиток області за звітний період поточного року в порівнянні  
з відповідним періодом попереднього року. Матеріал доповнено таблицями в 
розрізі  
районів та міст обласного підпорядкування, а також видів економічної діяльності, 
видів продукції, графіками та діаграмами.  
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

06.01, 05.02, 
05.03, 05.04, 
07.05, 04.06, 
06.07, 05.08, 
06.09, 06.10, 
05.11, 06.12 

60–70 стор. 72 грн 

Буклет «Економіка та соціальна сфера Вінниччини» 
 

Буклет містить основні показники щодо соціально-економічного життя області 
у 2020 році в порівнянні з попереднім роком. Інформація розподілена за сферами 
суспільного життя та основними видами діяльності. Значна кількість показників 
висвітлена по містах та районах області. Подається також інформація  
в розрізі регіонів країни. Для кращої візуалізації інформації ряд показників 
представлені у вигляді графіків і діаграм.  

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

02.03.2021 48 стор. 48 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Регіональна статистика 

Статистичний збірник «Регіони Вінницької області» 
Збірник містить інформацію про соціально-економічний стан районів та міст 

Вінницької області у 2020 році та в порівнянні з попередніми роками. Інформація 
подається, як в цілому по області, так і вичерпно охарактеризовано кожен окремий  
її район та міста обласного підпорядкування, визначено їх місце  
в загальноекономічній картині області. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

28.09.2021 200 стор. 132 грн 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» 
 

В доповіді приводиться аналіз основних показників, що характеризують 
економічний та соціальний розвиток обласного центру. Матеріал доповнено 
таблицями, графіками та діаграмами. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

06.01, 05.02, 
05.03, 05.04, 
07.05, 04.06, 
06.07, 05.08, 
06.09, 06.10, 
05.11, 06.12 

28 стор. 42 грн 



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Каталог офіційних статистичних публікацій на 2021 рік 

Головне управління статистики у Вінницькій області 

 

11 

 

Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 

 
Доходи та умови життя 

Статистичний збірник «Соціально-економічне становище домогосподарств 
Вінницької області (за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств)» 

Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня різних верств населення 
Вінницької області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також – 
дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг  
в залежності від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності  
в домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами. Також 
у збірнику наведені показники диференціації населення регіону за рівнем 
добробуту та нерівності розподілу доходів по окремих групах населення. 
Найважливіші показники подаються як в цілому по регіону, так і за місцем 
проживання домогосподарств (міська, сільська місцевість), за типами 
домогосподарств тощо. 

Крім того, в публікації наводяться дані щодо розподілу постійного населення 
та чисельності народжених, індекси споживчих цін, дані по заробітній платі.  

 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-69 
  

24.11.2021 100 стор. 98 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний збірник «Соціально-демографічні характеристики домо-
господарств Вінницької області (за даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств)» 

 

В збірнику наведені підсумки опитування домогосподарств, які 
характеризують домогосподарство в цілому: склад, житлові умови, наявність  
та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані,  
а також – рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарства. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-69 
  

04.08.2021 54 стор. 72 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Населені пункти та житло 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-
комунальних послуг» 

 

Бюлетень містить показники щодо нарахування, оплати та заборгованості 
населення за житлово-комунальні послуги в розрізі видів послуг. Крім того, 
приведені дані щодо стану погашення населенням реструктуризованої 
заборгованості. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
 

 

05.01, 04.02, 
17.03, 14.04, 

17.05, 
14.06,14.07, 
12.08, 14.09, 
18.10, 12.11, 

14.12 

16 стор. 30 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Населення та міграція 

Статистичний збірник «Населення Вінниччини» 
 

У збірнику публікуються дані про адміністративно-територіальний устрій 
області, чисельність наявного та постійного населення області, районів та міст. 
Наводяться показники народжуваності, смертності, природного приросту, 
міграційних процесів в динаміці. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

30.04.2021 
122 стор. 115 грн 

Статистичний збірник «Розподіл постійного населення Вінницької області  
за статтю та віком станом на 1 січня 2021 року» 

 

У збірнику публікуються розрахункові дані про чисельність і склад постійного 
міського та сільського населення за статтю та віком. Дані по Вінницькій області 
наведені по п'ятирічних та окремих вікових групах, по районах та містах обласного 
значення. У збірнику також вміщені таблиці з даними про чисельність постійного  
населення, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки непродуктивним 
населенням, середній вік населення по областях України. 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

30.09.2021 112 стор. 111 грн 
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Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Ринок праці 

Зайнятість та безробіття 

Статистичний збірник «Робоча сила Вінницької області у 2020 році» 
 

У збірнику наведено статистичні дані щодо статистики трудової діяльності, 
зайнятості та безробіття населення віком 15 років і старше на ринку праці області, які 
отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) 
з питань економічної активності (з 2019 року – обстеження робочої сили). 

телефон для довідок: (0432) 52-57-69 
  

19.10.2021 80 стор. 102 грн 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

Статистичний збірник «Праця Вінниччини у 2020 році» 
 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 
характеристики  найманих працівників та основні тенденції, які відбулися у сфері 
соціально-трудових відносин – питання щодо зайнятості населення, кількості 
працівників, мобільності робочої сили, розміру номінальної та індексу реальної 
заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання 
робочого часу, а також колективного-договірного регулювання соціально-трудових 
відносин та умов праці на підприємствах. Наведена у збірнику інформація базується 
на системі показників державних статистичних спостережень підприємств, установ, 
організацій з питань статистики праці. Окремі таблиці містять результати 
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань обстеження робочої 
сили. 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

25.11.2021 210 стор. 210 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
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Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

 

У бюлетені наведено показники, які характеризують кількість працівників, 
відпрацьований час, фонд оплати праці, середньомісячну заробітну плату за видами 
економічної і промислової діяльності у Вінницькій області та за регіонами України, а 
також індекси реальної заробітної плати.  

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

05.01, 05.02, 
05.03, 05.04, 
05.05, 04.06, 
05.07, 05.08, 
03.09, 05.10, 
05.11, 03.12 

20 стор. 33 грн 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам 
області» 

 

У бюлетені наведено показники, які характеризують стан заборгованості із 
виплати заробітної плати працівникам області за категоріями підприємств-
боржників: економічно активні, підприємства-банкрути та економічно неактивні 
підприємства. Інформацію наведено за видами економічної і промислової 
діяльності, а також у розрізі міст та районів області. Для порівняння наведено 
основні показники за регіонами України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

05.01, 05.02, 
05.03, 05.04, 
05.05, 04.06, 
05.07, 05.08, 
03.09, 05.10, 
05.11, 03.12 

28 стор. 33 грн 



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Каталог офіційних статистичних публікацій на 2021 рік 

Головне управління статистики у Вінницькій області 

 

17 
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ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області у 2020 році» 
 

У бюлетені висвітлені основні річні показники з питань статистики праці за 
основними видами економічної діяльності, за видами економічної діяльності у 
промисловості та у розрізі міст та районів області щодо: кількості найманих 
працівників, рівня їх заробітної плати, фонду оплати праці, руху робочої сили, вико- 
ристання робочого часу. Також представлена інформація щодо вимушеної неповної 
зайнятості працівників, стану укладання колективних договорів та умов праці на 
підприємствах області. Окремі таблиці містять інформацію в ґендерному аспекті. 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

06.05.2021 40 стор 48 грн 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області» 
 

У бюлетені представлена щоквартальна інформація про кількість найманих 
працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, використання 
робочого часу, вимушену неповну зайнятість працівників, рух робочої сили, 
розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами 
економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники  
зі статистики праці у розрізі міст та районів області. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

05.03, 07.06, 
06.09, 06.12 

34 стор. 48 грн 
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Соціальний захист 

Статистичний збірник «Соціальний рівень життя населення Вінницької 
області» 

 

Збірник містить інформацію, яка характеризує рівень життя населення області: 
показники демографічної ситуації, охорони здоров’я, освіти, зайнятості населення та 
його матеріального забезпечення, житлових умов, пенсійного та соціального 
забезпечення, соціальної напруги. У збірнику висвітлені окремі аспекти соціального 
захисту населення Вінниччини. Корисними для аналізу є міжобласні порівняння, що 
відображають становище області серед регіонів України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

21.09.2021 170 стор. 135 грн 

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки на Вінниччині» 
 

В збірнику представлена інформація в ґендерному аспекті: дані про 
населення, рівень освіти, охорону здоров'я, щодо складу та структури робочої сили, 
рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну 
заробітну плату працівників, злочинність. Для порівняння наведено основні 
показники за регіонами України. Всі розділи супроводжуються коротким оглядом 
основних тенденцій, що склалися за останні роки. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-67 
  

05.10.2021 120 стор. 110 грн 
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ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

Економічна діяльність 

 
Внутрішня торгівля 

Статистичний збірник «Торгівля Вінницької області у 2020 році» 
 

Статистичний збірник містить дані про оборот роздрібної торгівлі, про обсяги 
роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом 
діяльності яких є роздрібна торгівля в цілому по області та в розрізі міст і районів; 
про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту, продаж товарів продовольчої групи, структуру товарних 
запасів у торговій мережі. Крім того, наведена інформація щодо обсягів оптового 
товарообороту по області та в розрізі районів і міст обласного значення, структуру 
оптового товарообороту. Окремим розділом відображені дані про кількість 
найманих працівників підприємств роздрібної торгівлі, їх середньомісячну заробіт- 
ну плату, зовнішню торгівлю та фінансові результати діяльності торгових 
підприємств. Для порівняння подаються основні показники регіонів України. 
Матеріал подається у табличному та графічному вигляді. Містить стислі 
методологічні пояснення. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

26.08.2021 100 стор. 102 грн 
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Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» 
 

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного 
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких  
є роздрібна торгівля, дані про товарну структуру роздрібного товарообороту  
в цілому по області та по містах і районах. Матеріали наведені у табличному вигляді. 
Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу 
товарообороту обчислено у порівнянних цінах. Дані по містах та районах наведені з 
урахуванням міжрайонного обміну (по території). 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

09.04.2021 64 стор. 71 грн 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» 
 

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного 
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких  
є роздрібна торгівля, дані про товарну структуру роздрібного товарообороту  
в цілому по області. Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому 
виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту 
обчислено у порівнянних цінах.  

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

23.06, 22.09, 
22.12 

50 стор. 67 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» 
 

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного 
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких  
є роздрібна торгівля, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі на території 
міста. Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено 
у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено  
у порівнянних цінах. Дані по місту наведені з урахуванням міжрайонного обміну  
(по території). 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

13.04.2021 20 стор. 35 грн 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» 
 

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного 
товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є 
роздрібна торгівля, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі на території 
міста.  Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено 
у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних  
цінах. Дані по місту наведені з урахуванням міжрайонного обміну (по території). 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

25.06, 24.09, 
24.12 

20 стор. 35 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» 
 

Бюлетень містить дані про показники оптової торгівлі підприємств (юридичних 
осіб), основним видом діяльності яких є оптова торгівля: обсяг оптового 
товарообороту, товарну структуру, продаж товарів вітчизняного виробництва, 
товарні запаси та ланковість перепродажу у розрізі товарних груп. Статистичні 
показники наведено в цілому по області, за містами та районами, окремі за 
регіонами України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

09.04.2021 22 стор. 35 грн 

Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» 
 

Бюлетень містить дані про показники оптової торгівлі підприємств (юридичних 
осіб), основним видом діяльності яких є оптова торгівля: обсяг оптового 
товарообороту, товарну структуру, продаж товарів вітчизняного виробництва, 
товарні запаси та ланковість перепродажу у розрізі товарних груп. Статистичні 
показники наведено в цілому по області, окремі – за регіонами України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

23.06, 22.09, 
22.12 

20 стор. 35 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Діяльність підприємств 

Статистичний збірник «Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини» 
 

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан 
розвитку суб'єктів господарювання області – підприємств та фізичних осіб-
підприємців. У збірнику представлена інформація щодо основних економічних 
показників діяльності суб'єктів господарювання – кількості суб'єктів, кількості 
зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), 
витрат на персонал, у тому числі витрат на оплату праці, капітальних інвестицій  
та показники фінансового стану підприємств. Статистичну інформацію щодо діяль- 
ності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної 
діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння 
показників діяльності суб'єктів господарювання. 
 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

23.11.2021 125 стор. 120 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 
мікропідприємництва Вінниччини» 

 

У збірнику представлена інформація щодо основних економічних показників 
діяльності суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва області – 
кількості суб'єктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал та показників 
фінансового стану. Статистичну інформацію щодо розвитку підприємництва  
за розмірами наведено за видами економічної діяльності, по містах та районах 
області, а також наведено міжобласні порівняння показників стану розвитку 
великого, середнього, малого та мікропідприємництва. 

 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

02.12.2021 200 стор. 200 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний збірник «Діяльність підприємств сільського господарства  
Вінниччини» 

 

У збірнику наведено інформацію щодо структури сільськогосподарських 
підприємств області (з урахуванням фермерських господарств) та їх основних 
економічних показників діяльності в динаміці за останні роки. Висвітлено 
інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників 
фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого 
прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності 
підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності в 
сільському господарстві, по містах та районах області; окремим розділом наведено 
інформацію щодо діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств 
сільського господарства. Для здійснення міжрегіональних порівнянь наведено 
окремі показники діяльності підприємств сільського господарства за регіонами 
України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

23.11.2021 110 стор. 100 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний збірник «Діяльність підприємств промисловості Вінниччини» 
 

У збірнику наведено інформацію щодо структури промислових підприємств 
області та їх основних економічних показників діяльності в динаміці за останні роки. 
Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих  
та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат  
на персонал, у тому числі на оплату праці, показників капітальних інвестицій  
та фінансово-майнового стану, фінансових результатів та рівня рентабельності 
діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної 
діяльності промисловості, по містах та районах області; окремим розділом наведено 
інформацію щодо діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств 
промисловості. Для здійснення міжрегіональних порівнянь наведено окремі 
показники діяльності промислових підприємств за регіонами України. 

 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

23.11.2021 150 стор. 150 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств та фізичних осіб-
підприємців Вінницької області у 2020 році» 

 

У бюлетені наведено показники діяльності підприємств та фізичних осіб-
підприємців у 2020 році в порівнянні з попереднім звітним роком. Бюлетень містить 
інформацію щодо кількості суб'єктів, кількості зайнятих та найманих працівників, 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Статистичну інформацію щодо 
діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами 
економічної діяльності, по містах і районах області, а також наведено міжобласні 
порівняння окремих показників діяльності суб'єктів господарювання у 2020р. 

 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

29.10.2021 25 стор. 50 грн 

Статистичний бюлетень «Діяльність малих та мікропідприємств Вінницької 
області у 2020 році» 

 

У бюлетені наведено дані про діяльність малого бізнесу, кількість підприємств, 
кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяг реалізованої 
продукції(товарів, послуг), фінансові результати діяльності у 2020 році. Інформацію 
наведено за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено 
міжобласні порівняння показників діяльності малих та мікропідприємств. 

 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

12.07.2021 35 стор. 50 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 
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вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності підприємств 
сільського господарства Вінницької області у 2020 році» 

 

Бюлетень містить показники річної фінансової звітності сільсько-
господарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств). 
Наводиться інформація показників балансу підприємств (стану основних засобів та 
нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності запасів, 
дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено 
інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та 
рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної 
діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

30.06.2021 80 стор. 90 грн 

Статистичний бюлетень «Діяльність промислових підприємств Вінницької 
області у 2020 році» 

 

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської 
діяльності промислових підприємств області з деталізацією видів економічної 
діяльності. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та 
найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на 
персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, 
формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня 
рентабельності діяльності підприємств. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

15.07.2021 45 стор. 50 грн 
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сторінок 

Орієнтовна 
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Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств з виробництва харчових 
продуктів та напоїв Вінницької області у 2020 році» 

 

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів 
економічної діяльності підприємств з виробництва харчових продуктів. Висвітлено 
інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників 
фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого 
прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності 
підприємств. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

19.07.2021 40 стор. 50 грн 

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств Вінницької області» 

 

Наводиться інформація щодо складу та структури балансу великих та середніх 
підприємств, вартості основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та 
рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної 
діяльності та в районному розрізі. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

25.06, 27.09, 
24.12 

35 стор. 50 грн 
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Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств промисловості Вінницької області» 

 

У бюлетені за видами промислової діяльності наводиться склад та структура 
балансу великих та середніх промислових підприємств, показників стану основних 
засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості,   
кредитів банків та кредиторської заборгованості на початок року та кінець звітного 
періоду. Наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових 
результатів та рентабельності. 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

25.06, 27.09, 
24.12 

35 стор. 35 грн 

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області» 

 

У бюлетені наводяться основні показники фінансово-господарської діяльності 
великих та середніх підприємств харчової промисловості області – показники стану 
основних засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської 
заборгованості, власного капіталу та зобов’язань, кредитів банків та кредиторської 
заборгованості на початок року та кінець звітного періоду. Наведено інформацію 
щодо обсягів чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів  
та рентабельності. Усі показники в бюлетені наводяться за видами промислової 
діяльності, що відносяться до харчової промисловості. 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

25.06, 27.09, 
24.12 

35 стор. 35 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 

підприємств м.Вінниці» 

У бюлетені наводяться показники фінансово-господарської діяльності великих 
та середніх підприємств усіх видів економічної діяльності м. Вінниці. Відображаєтьcя 
інформація щодо стану основних засобів, наявності запасів, дебіторської та 
кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових 
результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами 
економічної діяльності. 

 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

25.06, 27.09, 
24.12 

35 стор. 35 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Капітальні інвестиції 

Статистичний бюлетень «Капітальні інвестиції Вінницької області» 

У бюлетені наводяться основні показники інвестиційної діяльності у 2020 році  

в порівнянні з попередніми роками, обсяг та структура капітальних інвестицій  

за видами активів, за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності.  

В бюлетені наведено міжобласні порівняння показників капітальних інвестицій  

та місце області серед регіонів України. 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-62 
  

31.05.2021 30 стор. 50 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Енергетика 

Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Вінницької області» 
 

Збірник містить інформацію, яка характеризує результати діяльності 
підприємств та організацій області щодо використання палива, тепло -  
та електроенергії на виробничі та комунально-побутові потреби. Наведено дані про 
використання і запаси палива, його структуру, забезпеченність населення паливом, 
висвітлено дані про джерела постачання енергії, її електричну та теплову 
установлені потужності, обсяги відпуску енергії. Інформація надається у вигляді 
таблиць, діаграм, графіків по області в цілому, у розрізі міст та районів, а також  
за регіонами України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

Щорічно 
серпень 

40 стор. 58 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Послуги 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 
Вінницької області» 

 

Статистичний бюлетень містить інформацію про основні показники роботи 
підприємств-юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких надання 
послуг є основним видом економічної діяльності. В ньому наведені дані про 
кількість підприємств, які працюють на ринку послуг, обсяги реалізованих послуг 
різним категоріям споживачів, обсяг реалізованих послуг на одну особу. Інформація 
в бюлетені представлена в цілому по області, в розрізі міст та районів, видів 
економічної діяльності. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

15.03.2021 20 стор. 33 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Промисловість 

Довідник «Промислові підприємства Вінницької області» 
 

У довіднику наведено у розрізі міст та районів перелік підприємств  
з їх адресою, номерами телефонів/факсів. Містить інформацію, які основні види 
продукції випускає підприємство. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

03.08.2021 48 стор. 55 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
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сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
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Сільське, лісове та рибне господарство 

Статистичний збірник «Фермерські  господарства Вінниччини у 2020 році» 
 

Збірник містить інформацію про посівні площі, урожайність, валовий збір 
сільськогосподарських культур, кількість сільськогосподарських тварин, 
виробництво основних продуктів тваринництва, продаж сільськогосподарської  
продукції фермерськими господарствами. В збірнику відображені показники 
фінансово-господарської діяльності фермерських господарств. Також відображені 
показники міжрегіональних порівнянь діяльності фермерських господарств. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

26.07.2021 80 стор. 90 грн 

Статистичний збірник «Сільське господарство Вінниччини за 2020 рік» 
 

У збірнику містяться основні показники, що характеризують соціально-
економічний стан сільського господарства в області та в розрізі районів  
за 1990–2020 роки. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

22.11.2021 210 стор. 250 грн 
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Статистичний бюлетень «Внесення добрив та застосування пестицидів під 
урожай сільськогосподарських культур 2020 року у підприємствах Вінницької 
області» 

 

В бюлетені вміщені дані про обсяги внесених добрив та застосування 
пестицидів в розрізі культур по районах та в цілому по області в підприємствах,  
що мають 200 га та більше сільськогосподарських угідь. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

27.05.2021 50 стор. 64 грн 

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва 
та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької 
області» 

 

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів 
продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях 
господарств, в тому числі в підприємствах, господарствах населення в цілому  
по області. Крім того, в бюлетені наведено інформацію про стан тваринництва  
в підприємствах, що складають оперативну звітність, ті підприємствах, 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 в розрізі районів. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

21.01, 19.02, 
19.03, 19.04, 
20.05, 18.06, 
19.07, 19.08, 
20.09, 20.10, 
18.11. 20.12 

20 стор. 35грн 
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Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва 
та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області 
за 2020 рік» 

 

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів 
продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях 
господарств, в тому числі в підприємствах, господарствах населення в цілому  
по області, а також по підприємствах в розрізі районів. Річний бюлетень містить 
більш розширену інформацію про стан тваринництва в підприємствах всіх форм 
господарювання.  

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

18.03.2021 60 стор. 70грн 

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур 
у всіх категоріях господарств» 

 

В бюлетені наведено інформацію про площу збирання, валовий збір, 
урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств, з них  
в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання та господарствах 
населення в цілому по області. По підприємствах, що мають 100 га та більше 
сільськогосподарських угідь, інформація подається в розрізі районів. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

20.07, 20.08, 

20.09, 20.10, 

19.11, 20.12 

25 стор. 45 грн 



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Каталог офіційних статистичних публікацій на 2021 рік 

Головне управління статистики у Вінницькій області 

 

39 

 

Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Посів озимих культур та проведення агротехнічних 
робіт під урожай наступного року станом на 1 січня 2021 року» 

 

В бюлетені містяться дані про посів озимих на зерно та зелений корм 
(включаючи ріпак) в розрізі культур, оранка зябу та чорних парів в усіх категоріях 
господарств в цілому по області та по підприємствах в розрізі районів. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

19.02.2021 16 стор. 20 грн 

Статистичний бюлетень «Збір врожаю сільськогосподарських культур, плодів 
та ягід у Вінницькій області за 2020 рік» 

 

В бюлетені містяться дані про розміри уточнених посівних площ, площ 
збирання, валовий збір, урожайність на всіх землях в розрізі сільськогосподарських 
культур у всіх категоріях господарств та господарствах населення в цілому по 
області. По підприємствах інформація подається в розрізі районів. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

30.04.2021 95 стор. 95 грн 

Статистичний бюлетень «Зведені підсумки заключного обліку посівних площ 
під урожай 2021 року» 

 

У бюлетені приведено дані про розміри посівних площ сільськогосподарських 
культур у всіх категоріях господарств по районах, в цілому по області та по 
підприємствах в розрізі районів. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

04.08.2021 50 стор. 75 грн 
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Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області» 

 

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма 
напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані 
про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо 
на підприємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується 
реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці, орендної 
плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларьки, 
палатки тощо. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

22.04, 22.07,  
26.10 

25 стор. 48 грн 

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області за 2020 рік» 

 

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма 
напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані 
про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо 
на підприємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується 
реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці, орендної 
плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларьки, 
палатки тощо. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-61 
  

05.03.2021 50 стор. 80 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Транспорт 

Статистичний збірник «Транспорт Вінницької області» 
 

Збірник містить інформацію про основні показники роботи, розвитку  
та використання залізничного, автомобільного, авіаційного, трамвайного  
та тролейбусного транспорту. У збірнику надається також інформація про фінансові 
результати підприємств транспорту, працю і зарплату їх працівників. Інформацію 
надано в розрізі міст та районів області. В розділі “Міжобласні порівняння” наведені 
основні показники роботи транспорту, дані про інфраструктуру України та її регіонів. 

 
 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

21.09.2021 55 стор. 102 грн 

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій 
області» 

 

У запропонованому статистичному бюлетені розміщені матеріали,  
які характеризують роботу транспортного комплексу області. Стат. бюлетень містить 
інформацію про обсяги вантажних та пасажирських перевезень (відправлень), 
вантажообігу, пасажирообороту за видами транспорту. Дані по автомобільному 
транспорту подані в розрізі міст та районів області, а також регіонів України. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

27.01, 26.02, 
26.03, 27.04, 
27.05, 25.06, 
27.07, 27.08, 
27.09, 27.10, 
26.11, 28.12 

28 стор. 40 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Реєстр статистичних одиниць 

Статистичний бюлетень «Показники Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України по Вінницькій області» 

 

Наведені у бюлетені дані відображають зміни у кількості та структурі об’єктів 
ЄДРПОУ по Вінницькій області в різних розрізах класифікаційних ознак, а саме: 
організаційно-правовим формам господарювання, територіальної належності, тощо. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-74 
  

26.02, 31.08 24 стор. 34 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Зовнішньоекономічна діяльність 

Зовнішня торгівля товарами та послугами 

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» 
 

Збірник містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту та 
імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена з 
неї, про обсяги експорту та імпорту в районному розрізі; про обсяги прямих 
іноземних інвестицій за видами економічної діяльності, географічною структурою та 
їх районний розподіл. Всі дані наведені за ряд років. Крім того, висвітлюється 
інформація щодо міжнародного співробітництва області в сфері економіки, освіти  
і науки, культури та мистецтва. Інформація подається за ряд років у вигляді таблиць, 
діаграм, графіків. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

27.07.2021 72 стор. 78 грн 

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької 
області» 

 

Бюлетень містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту 
та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена з 
неї, про обсяги експорту та імпорту в районному розрізі; інформація подається  
у вигляді таблиць, діаграм, графіків. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

22.03.2021 42 стор. 47 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької 
області» 

 

Бюлетень містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту 
та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена з 
неї, про обсяги експорту та імпорту в розрізі регіонів України; інформація подається 
у вигляді таблиць, діаграм, графіків. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

22.06, 20.09, 
20.12 

42 стор. 47 грн 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та 
послугами» 

 

Бюлетень містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту 
та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена з 
неї; інформація подається у вигляді таблиць, діаграм, графіків. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

25.03, 24.06, 
23.09, 24.12 

40 стор. 45 грн 

Економічна доповідь «Зовнішня торгівля області товарами та послугами» 
 

Економічна доповідь подається з метою аналізу зовнішньої торгівлі товарами  
і послугами суб'єктами господарювання області за країнами світу, товарною 
структурою, регіонами. При підготовці використовуються інформація Державної 
митної служби України, матеріали Департаменту міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку обласної держадміністрації. Матеріали наведені  
у табличному вигляді та графічному зображенні. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-75 
  

04.03, 07.09 24 стор. 36 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Національні рахунки 

Регіональні рахунки 

Збірник «Валовий регіональний продукт, випуск та валова додана вартість по 
Вінницькій області» 

 

У збірнику наведені дані щодо обсягів валового регіонального продукту та 
валової доданої вартості по області в цілому та за видами економічної діяльності. 
Зроблено порівняння цих показників з показниками інших регіонів України. Вміщено 
інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої 
вартості економіки області. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-57-73 
  

09.07.2021 56 стор. 76 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

 
Ціни 

Споживчі ціни 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) 
у Вінницькій області» 

 

Статистичний бюлетень містить статистичні показники індексів споживчих цін 
(тарифів) на споживчі товари (послуги) у Вінницькій області. Джерелом вихідної 
інформації служить щомісячне вибіркове обстеження зміни цін (тарифів) на 
споживчі товари (послуги) на споживчому ринку товарів (послуг) Вінниччини. 
Реєстрація зміни споживчих цін (тарифів) проводиться на підприємствах торгівлі, 
сфери послуг, міських ринках спеціалістами органів державної статистики  
у визначених Держстатом міських поселеннях. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-59-95 
  

18.01, 19.04, 
19.07, 19.10 

20 стор. 35 грн 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області 

 

У статистичному бюлетені надано інформацію про індекси споживчих цін на 
продовольчі товари у торговій мережі Вінницької області. Джерелом вихідної 
інформації служить щомісячне вибіркове обстеження зміни цін (тарифів) на 
споживчі товари (послуги), що здійснюється спеціалістами органів державної 
статистики у визначених Держстатом міських поселеннях. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-59-95 
  

15.01, 16.02, 
16.03, 16.04, 
17.05, 16.06, 
16.07, 16.08, 
16.09, 18.10, 
16.11, 16.12 

24 стор. 20 грн 
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Короткий зміст Термін видання 
Орієнтовна 

кількість 
сторінок 

Орієнтовна 
вартість з 
ПДВ, грн 

Статистична довідка «Про індекс споживчих цін» 
 

Довідка про індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні (помісячно та за 
період до грудня попереднього року). Надається на запит користувача. 

 

телефон для довідок: (0432) 52-59-95 
  

Щомісячно 
за вимогою 

1 стор. 
відповідно 
калькуляції 
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КАЛЕНДАР ВИПУСКУ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2021 РІК 

Назва   
Тип 

видання 
Відповідальний відділ 

СІЧЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) у 
Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ЛЮТИЙ 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Посів озимих культур та проведення агротехнічних робіт 
під урожай наступного року станом на 1 січня 2021 року» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Показники Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України по Вінницькій області» 

бюлетень Відділ ведення реєстру статистичних одиниць 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

БЕРЕЗЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Вінниччина серед регіонів України» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Буклет «Економіка та соціальна сфера Вінниччини» буклет 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 
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Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 
Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області за 
2020 рік» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області за 2020 рік» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та послугами» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Економічна доповідь «Зовнішня торгівля області товарами та послугами» доповідь 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари у 
Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

КВІТЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 
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Статистичний збірник «Населення Вінниччини» збірник 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Збір врожаю сільськогосподарських культур, плодів та 
ягід у Вінницькій області за 2020 рік» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) у 
Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ТРАВЕНЬ 

Статистичний збірник «Вінниччина у цифрах» збірник 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний збірник «Доходи та витрати населення Вінницької області» збірник 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області у 2020 році» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Капітальні інвестиції Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Внесення добрив та застосування пестицидів під урожай 
сільськогосподарських культур 2020 року у підприємствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища 

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ЧЕРВЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Вінниччина серед регіонів України» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 
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Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності підприємств сільського 
господарства Вінницької області у 2020 році» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств промисловості Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств м.Вінниці» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та послугами» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ЛИПЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Діяльність малих та мікропідприємств Вінницької 
області у 2020 році» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Діяльність промислових підприємств Вінницької області 
у 2020 році» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств з виробництва харчових 
продуктів та напоїв Вінницької області у 2020 році» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний збірник «Фермерські  господарства Вінниччини у 2020 році» збірник 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» збірник 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Збірник «Валовий регіональний продукт, випуск та валова додана вартість по 
Вінницькій області» 

збірник 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) у 
Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 
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Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

СЕРПЕНЬ 

Статистичний збірник «Статистичний щорічник Вінниччини» збірник 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний збірник «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 
Вінницької області (за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств)» 

збірник 
Відділ введення та контролю даних вибіркових 

обстежень населення 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Торгівля Вінницької області у 2020 році» збірник 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Вінницької області» збірник 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Довідник «Промислові підприємства Вінницької області» довідник 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Зведені підсумки заключного обліку посівних площ під 
урожай 2021 року» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  
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Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Показники Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України по Вінницькій області» 

бюлетень Відділ ведення реєстру статистичних одиниць 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ВЕРЕСЕНЬ 

Статистичний збірник «Регіони Вінницької області» збірник 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Вінниччина серед регіонів України» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики  

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний збірник «Розподіл постійного населення Вінницької області  
за статтю та віком станом на 1 січня 2021 року» 

збірник 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Соціальний рівень життя населення Вінницької області» збірник 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  
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Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств промисловості Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств м.Вінниці» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний збірник «Транспорт Вінницької області» збірник 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та послугами» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Економічна доповідь «Зовнішня торгівля області товарами та послугами» доповідь 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ЖОВТЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Робоча сила Вінницької області у 2020 році» збірник 
Відділ введення та контролю даних вибіркових 

обстежень населення 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки на Вінниччині» збірник 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців 
Вінницької області у 2020 році» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств 

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства 
підприємствами області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) у 
Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ЛИСТОПАД 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Статистичний збірник «Соціально-економічне становище домогосподарств 
Вінницької області (за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств)» 

збірник 
Відділ введення та контролю даних вибіркових 

обстежень населення 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Праця Вінниччини у 2020 році» збірник 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний збірник «Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини» збірник 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний збірник «Діяльність підприємств сільського господарства  
Вінниччини» 

збірник 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний збірник «Діяльність підприємств промисловості Вінниччини» збірник 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний збірник «Сільське господарство Вінниччини за 2020 рік» збірник 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 

ГРУДЕНЬ 

Статистичний бюлетень «Вінниччина серед регіонів України» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Вінницької області» бюлетень 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 
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Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище Вінницької області» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Економічна доповідь «Про соціально-економічне становище міста Вінниці» доповідь 
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної 

роботи 

Статистичний бюлетень «Про оплату населенням області житлово-комунальних 
послуг» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих 
працівників області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Праця у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики 

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Оптова торгівля Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 
мікропідприємництва Вінниччини» 

збірник 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих  
та середніх підприємств промисловості Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Фінансові показники діяльності великих та середніх 
підприємств м.Вінниці» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств  

Статистичний бюлетень «Виробництво основних продуктів тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  

Статистичний бюлетень «Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств» 

бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища  
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Статистичний бюлетень «Результати роботи транспорту у Вінницькій області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та послугами» бюлетень 
Відділ аналізу даних статистики виробництва, 

послуг, торгівлі та енергетики  

Статистичний бюлетень «Індекси споживчих цін на продовольчі товари  
у Вінницькій області» 

бюлетень Відділ збирання та введення даних статистики цін 
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ДО ВІДОМА КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. №1659 „Про затвердження Положення про 

проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі” (із змінами), 

проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень, може 

здійснюватися органами державної статистики на платній основі. 

Надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації понад план 

державних статистичних спостережень здійснюється органами державної статистики відповідно до статті 24 Закону України 

“Про державну статистику”. 

Крім інформації, представленої в каталозі, Головне управління статистики у Вінницькій області може надавати широкий 

спектр послуг: 

– проведення статистичних спостережень, не передбачених Планом державних статспостережень; 

– розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організованих статистичних 

обстежень; 

– підготовлення статистичних оглядів і довідок за запитами; 

– надання послуг методичного характеру з питань обліку та статистики; 

– опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами, та проведення її 

статистичного аналізу; 

– надання послуг читального залу бібліотеки; 

– надання відомостей з ЄДРПОУ; 

– друкування та розповсюдження статистичної інформації, надання поліграфічних послуг у частині, що 

стосується статистичної діяльності; 

– створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення доступу до них; 

– розроблення, впровадження, програмно-технічних комплексів для збирання, опрацювання, 

зберігання і проведення аналізу статистичних даних; 

– комп'ютерне оброблення статистичних даних та проведення навчання користувачів щодо технології 
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їхнього оброблення; впровадження, супроводження та обслуговування 

– проведення конференцій, семінарів і нарад з питань обліку та статистики. 

Замовити публікації можна у зручний для Вас спосіб, надіславши замовлення: 

– поштою на адресу: Хмельницьке шосе 15, м. Вінниця, 21100; 

– факсом: (0432) 52-59-96; 

– електронною поштою на адресу: vinstat@vn.ukrstat.gov.ua  

– звернутись у відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю:  

Хмельницьке шосе 15, кімн. 904, тел.: (0432) 52-57-79. 
 

Замовлення (зразок додається) виконується після оплати наданих послуг. 

mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
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№ ___________ від _______________ 20__р.                                                                                                               Зразок 
                    

ЗАМОВЛЕННЯ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(назва управління, організації, підприємства) 

в особі________________________________________________________________________________________________ 
 

           Замовляє  в  Головному  управлінні  статистики у Вінницькій області: 
 

Назва 
Періодич- 

ність  
Кількість Вартість 

1.       

2.       

3.       
 

Оплата за надані послуги буде проводитись згідно рахунку, отриманого від ГУС. 
 

Реквізити для сплати по рахунку. 
  

Одержувач: Головне управління статистики у Вінницькій області 
Банк: Держказначейська служба України  м.Київ    
МФО: 820172 р/р UA988201720313261006201003303 код ЄДРПОУ 02359395  

код класифікації доходу 25010100 
Адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15  тел. 52 57 70, тел./факс 52-59-96  

 

                Виконавець                                                                                                                           Замовник 
Головне управління статистики                                                                      
у Вінницькій області                                                                                                       _____________________________ 
_____________________ С.В. Рибалко                                                                          _____________________________                                                                                    
“_____” ______________ 20__ р.                                                                                   “_____” ________________ 20__ р. 
 

М.П.                                                                                                                                         М.П.



 

 
 

 
Адреса Головного управління статистики у Вінницькій області: 
 

Хмельницьке шосе 15,  м. Вінниця, 21100, Україна  

телефон: (0432) 52-57-77, факс: (0432) 52-59-96 

електронна пошта: vinstat@vn.ukrstat.gov.ua 

вебсайт: http://www.vn.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

 

 

Розповсюдження статистичних публікацій Головного управління статистики у Вінницькій області 
 

 відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю 
     кімн. 904, тел.: (0432) 52-57-79, Н. ЯЩУК 
 

 відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи 
кімн. 902, тел.: (0432) 52-57-73, О. Півторак 

mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/


 

Державна служба статистики України 
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