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СКОРОЧЕННЯ 

грн – гривня т – тонна
м. – місто тис. – тисяча
м2 – квадратний метр у т.ч. – у тому числі
млн. – мільйон ц – центнер
од – одиниць шт – штука
р. – рік % – 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
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В  окремих  випадках  незначне  відхилення  між  підсумками  та  сумою
складових пояснюється округленням даних.

© Головне управління статистики у Харківській області, 2019
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Січень–вересень
2019 р.

У % до 
січня–вересня 2018 р.

Обсяг реалізованої 
промислової продукції1, 
млн.грн 1699,2 х

Виробництво продукції 
тваринництва

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц к х
молоко, ц 211639 х
яйця, тис.шт к х

Обсяг виробленої будівельної 
продукції, тис.грн к х

                         
1 Дані за січень–серпень 2019 р.
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Чисельність населення (за оцінкою)
на 1 вересня 2019 року1

(осіб)
Наявне населення Постійне населення

Харківська область 2661042 2645406
Чугуївський район 45569 45744
                       
1 Розрахунки  (оцінки)  чисельності  населення  здійснено на  основі  наявних адміністративних
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
у січні–серпні 2019 року1

Осіб

Харківська область –14556
Чугуївський район –274
                       
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

Природний рух населення
у січні–серпні 2019 року

(од)

Кількість 
живонароджень

Кількість 
смертей

Природний
приріст,

скорочення (–)

Харківська область 12258 27326 –15068
Чугуївський район 207 487 –280

Міграційний рух населення 
у січні–серпні 2019 року

(од)

Кількість 
випадків прибуття

Кількість 
випадків вибуття

Міграційний
приріст,

скорочення (–)

Харківська область 27924 27412 512
Чугуївський район 499 493 6
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заборгованість із виплати заробітної плати 
на 1 вересня 2019 року1

Сума невиплаченої заробітної плати

тис.грн

% до
суми заборгованості на

1 серпня
2019 р.

1 січня
2019 р.

Харківська область 376253,5 109,0 138,6
Чугуївський район – – –
                         
1 Дані  наведено  по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах  юридичних  осіб  із
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Виробництво сільськогосподарських культур 
у підприємствах1

на 1 жовтня 2019 року

Зібрана
площа,

га

Обсяг
виробництва

(валовий
збір),

ц

Урожайність,
з 1 га

зібраної
площі,

ц

Довідково:
Харківська область
обсяг

виробництва
(валовий

збір),
ц

урожайність
з 1 га

зібраної
площі,

ц

Культури 
зернові та 
зернобобові2 21093,4 858326,7 40,7 26309154,8 42,8

у тому числі

пшениця 13262,3 557141,4 42,0 18496138,3 44,1
ячмінь 2698,7 94160,8 34,9 2396173,4 35,3
кукурудза на 
зерно 4602,6 199726,7 43,4 4470971,9 56,2

Соняшник2 11926,4 338926,3 28,4 10536347,1 28,9

Ріпак озимий та
кольза (ріпак 
ярий) 354,6 2144,4 6,1 194782,1 21,7

Соя к к к 427976,3 17,3

Картопля – – – 551,1 69,8

Культури 
овочеві 
відкритого 
ґрунту 76,9 31362,6 407,8 44398,9 280,1

Культури 
плодові та ягідні х к х 4933,53 х
                         
1 По  підприємствах,  які  мають  у  власності  та/або  користуванні  200  гектарів
сільськогосподарських угідь і більше.
2 У початково оприбуткованій масі.
3 Із загальної площі насаджень.
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Виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин

у підприємствах1

у січні–вересні 2019 року

Січень–вересень
2019 р.

Довідково:
Харківська область

січень–вересень
2019 р.

Виробництво продукції 
тваринництва

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин 
у живій масі), ц к 418497
молоко, ц 211639 1848429
яйця, тис.шт к 268250,2

Кількість 
сільськогосподарських тварин
(на 1 жовтня), голів

велика рогата худоба 8208 83392
у т. ч. корови 3170 32381

свині к 122403
вівці та кози – 6604
птиця свійська (тис. голів) к 3225,8

                            
1 По 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.
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Реалізація продукції сільського господарства підприємствами1

у січні–вересні 2019 року

Обсяг
реалізації

Середня ціна
реалізації

Довідково:
Харківська область

обсяг
реалізації

середня ціна
реалізації

т

у % до
січня–
вересн
я 2018

р.

грн
за т

у % до
січня–
вересн
я 2018

р.

т

у % до
січня–
вересн
я 2018

р.

грн
за т

у % до
січня–
вересн
я 2018

р.

Сільськогосподарськ
і тварини (у живій 
масі) 7870,1 374,6

35693,
2 102,5 34216,5 115,4

30917,
1 104,1

Молоко
21074,

8 106,9 7628,7 108,2 161995,3 101,9 7876,2 105,6

Культури зернові та 
зернобобові

55510,
0 117,3 3591,6 84,8

1710783,
8 129,9 3910,6 88,5

Соняшник
26331,

4 155,6 8285,2 90,4 642852,4 143,3 8412,9 88,3

Соя к к к к 28377,2 161,7 7783,9 78,5

Ріпак і кольза к к к к 11193,9 90,9 8942,4 88,9

Культури овочеві – 
усього к 100,0 к 197,7 7661,5 81,5

21771,
4 111,2

                               
1 По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК
009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – 
від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або
від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої
худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. 
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ПРОМИСЛОВIСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції
у січні–серпні 2019 року

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

тис.грн у % до всієї реалізованої продукції

Харківська область 124998376,6 100,0
Чугуївський район 1699189,1 1,4

                         
Примітка. Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції підготовлені за результатами
державного  статистичного  спостереження  "Економічні  показники  короткотермінової
статистики промисловості".

БУДІВНИЦТВО

Обсяг виробленої будівельної продукції1

у січні–вересні 2019 року

Вироблено будівельної продукції

тис.грн
у % до 

загального обсягу

Харківська область 10124041 100,0
Чугуївський район к к
                         
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
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