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Містить інформацію про прийняття в експлуатацію житлових будівель (розподіл за

видами будівель, поверховістю, кількістю квартир) у поточному році. Показники

наведені в цілому по області та у розрізі районів.

173,54 грнщоквартально

18
«Прийняття в експлуатацію житлових будівель в

Одеській області»

Статистичний бюлетень

Містить інформацію про прийняття в експлуатацію житлових будівель (розподіл

за видами будівель, поверховістю, кількістю квартир). Показники наведені в

цілому по області за 2005, 2010, 2015, 2018–2022 роки та у розрізі районів 2021–

2022 роки.

347,08 грнтравень

19
«Будівництво в Одеській області за 2022 рік»

Статистичний збірник



Наведені основні показники зовнішньої торгівлі товарами регіону, а також

структура експорту та імпорту, окремих товарів.

260,31 грнщомісячно

22
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і

організацій Одеської області на ринку товарів

Статистичний бюлетень
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У збірнику наведені дані про експорт та імпорт товарів у розрізі груп товарів,

структура з країнами ЄС. Інформацію наведено у цілому по області за 2018–2022

роки, окремі показники – за регіонами України.

347,08 грнлипень
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Зовнішня торгівля в Одеській області за 2022 рік

Статистичний збірник



Шановні користувачі статистичної інформації!

Головне управління статистики в Одеській області пропонує Вашій увазі Витяг з Каталогу

статистичних видань, передбачених до випуску у 2023 році.

Витяг з Каталогу містить інформацію про назву, коротку анотацію, дату виходу, вартість одного

примірника без урахування періодичності. Видання готуються і реалізуються в електронному вигляді.

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України

за підтримки білорусі, підготовка інших статистичних видань, передбачених Каталогом статистичних видань

на 2023 рік, буде поновлена після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності,

встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у

період дії воєнного стану або стану війни».

Публікації можна замовити за допомогою сервісу «Замовлення інформації» або надіслати запит на

електронну пошту (gus@od.ukrstat.gov.ua). За консультаціями щодо змісту публікацій, наявності даних,

пошуку інформації на офіційному вебсайті, звертайтесь в управління поширення інформації та комунікацій.

За довідками стосовно видань звертатися за тел. (048) 722-34-57;

З питань укладання договору – за тел. (048) 725-14-37
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Використані символи:
термін оприлюднення інформації

орієнтовна вартість в електронному вигляді

Стежте за нами у соціальних мережах:

https://facebook.com/odessa.ukrstat

http://od.ukrstat.gov.ua/Core/Orders/send.php
mailto:gus@od.ukrstat.gov.ua
https://facebook.com/odessa.ukrstat

