
Про бібліотеку 
 

Головне управління статистики у Запорізькій області пропонує до уваги користувачів послуги 

бібліотеки статистичних публікацій.  
Бібліотека ГУС володіє обширною, унікальною інформаційною базою, яка відображає різноманітні 

сторони життя області та України в цілому. 
У фондах бібліотеки є показники, які характеризують: 

– демографічну ситуацію; 

– ринок праці, оплату праці та стан її виплат; 
– доходи та умови життя, житлові умови населення; 

– питання освіти; 
– охорону здоров`я та соціальний захист; 

– питання культури, відпочинку, спорту і туризму;  
– правосуддя та злочинність; 

– природні ресурси та охорону навколишнього середовища; 

– національні рахунки; 
– ціни та тарифи; 

– енергетику; 
– промисловість; 

– сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; 

– будівництво; 
– інвестиційну діяльність підприємств; 

– транспорт і зв`язок; 
– зовнішньоекономічну діяльність підприємств і організацій; 

– внутрішню торгівлю; 
– діяльність підприємств; 

– науку, технології та інновації. 

Бібліотека працює за принципом читального залу, 
облаштована робочими місцями і пропонує користувачам послуги: 

– ознайомлення із статистичною інформацією; 
– придбання статистичних публікацій; 

– замовлення статистичних публікацій, згідно Каталогу офіційних 

статистичних публікацій; 
– замовлення статистичних продуктів та окремих тематичних 

інформаційно-аналітичних матеріалів (щорічники, збірники, бюлетені, 
економічні доповіді щодо стану статистики та окремих її галузей, 

довідник сільськогосподарських підприємств); 
– розповсюдження статистичної та іншої інформації; 

– консультування користувачів статистичної інформації з питань аналізу статистичних показників. 

 
Якщо Вас зацікавила наша інформація, ласкаво просимо до нашої бібліотеки! 

 
Наша адреса: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, каб. 112 (1 поверх) 

Бібліотека: тел. (093) 371-83-13, (067) 962-17-93 

Управління поширення інформації та комунікацій: тел. (061) 787-66-25 
Веб-сайт: www.zp.ukrstat.gov.ua 

Е-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
 

Розпорядок роботи: 

Дні тижня Час роботи Обідня перерва 

понеділок з 0800 до 1700 з 1200 до 1245 

вівторок з 0800 до 1700 з 1200 до 1245 

середа з 0800 до 1700 з 1200 до 1245 

четвер з 0800 до 1700 з 1200 до 1245 

п’ятниця з 0800 до 1545 з 1200 до 1245 

субота вихідний день  

неділя вихідний день  
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