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СКОРОЧЕННЯ 
грн – гривня
кг – кілограм
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
ц – центнер
шт – штука 
м – метр
м3 – кубічний метр
млн. – мільйон
од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр
п.р. – поточний рік
р. – рік
рр. – роки
міс – місяць 
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
% – відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути  

виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 
"з них", "у тому
числі" – наведено не всі доданки загальної суми

Примітка. В  окремих  випадках  незначне  відхилення  між  підсумками  та  сумою
складових пояснюється округленням даних.
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Січень–
лютий 
2018 р.

Темпи зростання
(зниження), %

січень–лютий 
2018 р. до 

січня–лютого 
2017 р.

довідково:
січень–лютий 

2017 р. до
 січня–лютого 

2016 р.

Обсяг реалізованої 
промислової продукції, 
млн.грн1 190,9 х х

Виробництво продукції 
тваринництва

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 873 3,2 81,7
молоко, ц 39118 113,3 145,4
яйця, тис.шт …2 76,1 129,5

Обсяг виконаних будівельних 
робіт, тис.грн – х х

Вантажооборот, млн.ткм 2,0 79,2 79,3

Пасажирооборот, млн.пас.км 7,6 99,5 95,5
                          
1  Дані за січень 2018 р.
2  Дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  "Про
державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

НАСЕЛЕННЯ 

Чисельність населення (за оцінкою)
на 1 лютого 2018 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Харківська область 2692268 2676632
Чугуївський район 46349 46524
                          
1  Розрахунки  (оцінки)  чисельності  населення  здійснено на  основі  наявних адміністративних
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
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Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
у січні 2018 року1

Осіб

Харківська область –1739
Чугуївський район –46
                          
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

Природний рух населення
у січні 2018 року

(осіб)
Кількість

живонароджених
Кількість
померлих

Природний приріст,
скорочення (–)

Харківська область 1832 3811 –1979
Чугуївський район 29 84 –55

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2018 року1

Сума невиплаченої заробітної плати

тис.грн
у % до суми заборгованості на

1 лютого 2017 р.

Харківська область 227869,8 88,4
Чугуївський район – х
                          
1  Дані  наведено  по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах  юридичних  осіб  із
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1

 у 2017 році

Роздрібний
товарооборот

у 2017 р.,
тис.грн 

Питома
вага, 

у % до
підсумку

Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту 

(у порівнянних цінах) 
2017 р. 

до 2016 р., %
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Харківська область 46078492,7 100,0 105,4
Чугуївський район 66265,3 0,1 122,3
1 Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин

у сільськогосподарських підприємствах1

у січні–лютому 2018 року

Січень–
лютий
2018 р.

У % до
січня–

лютого 
2017 р.

Довідково:
Харківська область

січень–
лютий 
2018 р.

у % до
січня–лютого

2017 р.

Виробництво продукції 
тваринництва
м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 873 3,2 78473 91,1
молоко, ц 39118 113,3 372330 100,4
яйця, тис.шт …2 76,1 29120,5 106,2

Кількість 
сільськогосподарських 
тварин
(на 1 березня), голів
велика рогата худоба 8403 102,1 88725 92,6

у т.ч. корови 3017 99,2 33856 94,2
свині …2 50,6 71377 75,9
вівці та кози – – 6858 97,9
птиця свійська (тис.голів) …2 219,5 2087,8 83,5

                          
1  У цій та наступних таблицях (стор. 6–8) – крім сільськогосподарських підприємств, які не
відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.
2  У цій  та  наступних  таблицях  (стор.  6–8)  дані  не  оприлюднюються  з  метою забезпечення
виконання  вимог  Закону  України  "Про  державну  статистику"  щодо  конфіденційності
статистичної інформації.
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Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими
підприємствами1 у 2017 році

Обсяг
реалізації

Середня ціна
реалізації

Довідково:
Харківська область

обсяг
реалізації

середня ціна
реалізації

т
у % до
2016 р.

грн
за т

у % до
2016 р.

т
у % до
2016 р.

грн
за т

у % до
2016 р.

Сільськогосподарські 
тварини (у живій масі) 7666,0 46,9

39050,
0 145,0 46381,0 79,8

28580,
3 129,0

Молоко 22645,3 130,8 6890,8 132,4 223588,7 103,2 7280,2 134,7

Культури зернові та 
зернобобові 92845,3 110,2 3373,3 111,1 2212588,1 103,5 3795,6 113,0

Соняшник 36137,1 83,3 8652,9 102,0 850643,9 106,7 9074,4 105,6

Соя 1411,1 84,8 9376,5 108,4 38080,9 71,5 9008,3 106,1

Ріпак і кольза …2 351,9 …2 114,3 25053,7 390,9
10231,

5 116,7

Буряк цукровий 
фабричний – – – – 341016,7 55,8 928,2 104,2

Культури овочеві – 
усього …2 8,9 …2 15,4 8338,1 74,0

14349,
1 122,6

Культури плодові та 
ягідні …2 400,0 …2 139,5 5022,0 115,1 7376,8 129,2

                                
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6.
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 6.
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Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими
підприємствами1 у січні–лютому 2018 року

Обсяг
реалізації

Середня ціна
реалізації

Довідково:
Харківська область

обсяг
реалізації

середня ціна
реалізації

т

у % до
січня–
лютог
о 2017

р.

грн
за т

у % до
січня–
лютог
о 2017

р.

т

у % до
січня–
лютог
о 2017

р.

грн
за т

у % до
січня–
лютог
о 2017 
р.

Сільськогосподарськ
і тварини (у живій 
масі) 93,6 7,5 29581,8 123,3 7485,7 119,0 27731,0 111,6

Молоко 3952,6 109,7 7593,7 103,7 35598,2 109,6 8132,7 107,4

Культури зернові та 
зернобобові 5868,9 77,4 3890,0 131,0 208671,8 79,2 4235,7 114,2

Соняшник 6617,6 79,7 9191,5 103,1 107602,6 94,1 9573,1 102,0

Соя …2 х …2 х 3434,5 50,2 9735,4 108,8
                                   
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6.
2 Див. другу виноску до табл. на стор. 6.

ПРОМИСЛОВIСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції
у січні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн у % до всієї реалізованої продукції

Харківська область 15781553,5 100,0
Чугуївський район 190921,1 1,2
                          
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено
на підставі ф. № 1-ПЕ (місячна).
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БУДІВНИЦТВО

Обсяг виконаних будівельних робіт1

у січні–лютому 2018 року

Виконано будівельних робіт

тис.грн
у % до 

загального обсягу

Харківська область 1333274 100,0
Чугуївський район – –
                          
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.

ТРАНСПОРТ

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
у cічні–лютому 2018 року

Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів

млн.ткм
у % до 

cічня–лютого
2017 р.

тис.т
у % до 

січня–лютого
2017 р.

Харківська область 555,4 121,0 2510,6 104,2
Чугуївський район 2,0 79,2 12,4 61,7

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
у cічні–лютому 2018 року

Пасажирооборот
Кількість перевезених

пасажирів

млн.пас.км
у % до

січня–лютого
2017 р.

тис.
у % до

січня–лютого
2017 р.

Харківська область 221,8 97,2 18188,4 94,9
Чугуївський район 7,6 99,5 461,1 98,9
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