Надходження до інформаційно-бібліотечного фонду Головного
управління статистики
за травень 2009 року
І. Видання Держкомстату України
Бюлетені
1. Травматизм на виробництві.
ІІ. Видання Головного управління статистики Збірники
Збірники
1. Житловий фонд Закарпатської області.
2. Розвиток науки та науковий потенціал області у 2008 році.
Бюлетені
1. Економічне і соціальне становище Закарпатської області за січеньквітень 2009 року.
2. Економічне та соціальне становище районів і міст області за січеньквітень 2009 року.
3. Ціни на споживчому ринку за січень-березень 2009 року.
4. Інфляційні процеси на споживчому ринку області за січеньберезень 2009 року.
5. Стан оплати населенням житлово-комунальних послуг за
січень-березень 2009 року.
6. Діяльність будівельних підприємств Закарпатської області за січеньберезень 2009 року.
7. Діяльність підприємств з іноземними інвестиціями на 1 квітня 2009 року.
8. Водопровідно-каналізаційне господарство області за 2008 рік.
9. Про роботу автомобільного транспорту за 2008 рік.
10. Готелі та інші місця для проживання у 2008 році.
11. Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських
підприємств за 2008 рік.
12. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у
сільському господарстві у 2008 році.
13. Зайнятість та оплата праці працівників м.Ужгород за січеньлютий 2009 року.
14. Оплата праці працівників області за лютий 2009 року.
15. Зайнятість працівників області за 2008 рік.
16. Витрати та доходи домогосподарств Закарпатської області у
ІІІ кварталі 2008 року.
17. Житлове будівництво у Закарпатській області за І квартал 2009 року.
18. Закарпаття за окремими показниками серед регіонів України
за січень-березень 2009 року.

Буклети
1. Сукупні ресурси домогосподарств Закарпатської області у
ІІІ кварталі 2008 року.
2. Ціни на пальне.
3. Хід сівби станом на 30 квітня 2009 року.
4. Платіжна дисципліна підприємств щомісячного обліку.
5. Чисельність пенсіонерів в області.
6. Платіжна дисципліна підприємств щомісячного обліку.
7. Стан тваринництва за січень-квітень 2009 року.
8. Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств, які здійснюють
операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги
підприємцям за І квартал 2009 року.
9. Про рекламну діяльність підприємств.
10. Господарська діяльність підприємств лісового господарства.
11. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від
стаціонарних джерел забруднення у І кварталі 2009 року.
12. Обсяг та витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів
щоквартального обліку за І квартал 2009 року.
13. Виробництво деревообробної продукції.
ІІІ. Підписні видання
1. Журнали: ”Економіка України”, № 5 за 2009 рік.
2. Нормативний бюлетень ”Відомості Верховної Ради України”, №№ 18-4 за
2009 рік.
3. Газети: ”Новини Закарпаття”, ”Урядовий кур’єр”, ”Праця і зарплата”, ”Все
про бухгалтерський облік”.

