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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
Три 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.

© Головне управління статистики у Харківській області, 2018
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Фактично
за 

січень–
листопад
2017 р.

Темпи зростання,
зниження у %

січень–
листопад 
2017 р. 

до січня–
листопада 

2016 р. 

довідково:
січень–

листопад 
2016 р. до

січня–
листопада 

2015 р.

Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), млн.грн1 1479,6 х х

Виробництво основних видів 
продукції тваринництва

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у 
живій масі), ц 84600 46,8 88,7
молоко, ц 205954 129,2 124,5
яйця птиці свійської, тис.шт …3 86,0 81,9

Капітальні інвестиції, тис.грн2 211660 х х

Обсяг виконаних будівельних робіт, 
тис.грн …3 х х

Вантажооборот, млн.ткм 14,8 75,1 94,6

Пасажирооборот, млн.пас.км 41,8 91,9 118,4

______________
1 Дані за січень–жовтень 2017 року.
2 Дані за січень–вересень 2017 року.
3  Дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  "Про
державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
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НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 листопада 2017 року1

(осіб)

Наявне населення Постійне населення

Харківська область 2696427 2680791
Чугуївський район 46402 46577
                          
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–жовтні 2017 року1

Осіб

Харківська область –4761
Чугуївський район –303
                          
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

Природний рух населення у січні–жовтні 2017 року
 (осіб)

Кількість
живонароджених

Кількість
померлих

Природний приріст,
скорочення (–)

Харківська область 18127 34107 –15980
Чугуївський район 357 707 –350
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017 року1

Сума невиплаченої заробітної плати

усього,
тис.грн

у % до
суми заборгованості на

1 жовтня 2017 р. 1 січня 2017 р.

Харківська область 232135,6 95,0 100,5
Чугуївський район – – –
                          
1  Дані  наведено  по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах  юридичних  осіб  із
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

Кількість та середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за ІІІ квартал 2017 року1

Середньооблікова
кількість

працівників,
осіб

Нараховано в середньому за місяць
працівнику

грн

у % до
середнього

рівня по
Харківській

області

ІІІ кварталу 
2016 р.

Харківська область 553549 6444 100,0 139,0
Чугуївський район 6432 5826 90,4 148,9

                          
1  Дані  наведено  по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах  юридичних  осіб  із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції 
у січні–вересні 2017 року

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій

тис.грн
у % до загального

обсягу
на 1 особу, грн

Харківська область 11434943 100,0 4244,2
Чугуївський район 211660 1,9 4522,5
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Виробництво основних видів продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин 

в сільськогосподарських підприємствах1 Чугуївського району
у січні–листопаді 2017 року

Січень–
листопад
2017 р.

У % до
січня–

листопада

2016 р.

Довідково:
Харківська область

січень–
листопад 

2017 р.

у % до
січня–

листопада 
2016 р.

Виробництво продукції 
тваринництва

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 84600 46,8 489573 82,3
молоко, ц 205954 129,2 2208144 101,4
яйця птиці свійської, тис.шт …2 86,0 186545,7 121,9

Кількість 
сільськогосподарських тварин
(на 1 грудня), голів

велика рогата худоба 8133 96,5 88638 93,1
у т. ч. корови 2967 99,9 33922 95,7

свині 5405 …2 57700 39,2
вівці та кози – – 5982 87,3
птиця свійська (тис.голів) …2 114,7 2617,8 157,4

__________________

1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6.
2  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 Чугуївського району у січні–листопаді 2017 року

Обсяг
 реалізації

Середня ціна
реалізації

Довідково: 
Харківська область

обсяг 
реалізації

середня ціна
реалізації

т

у % до
січня–

листопад
а

2016 р.

грн. 
за т

у % до
січня–

листопад
а

2016 р.

т

у % до
січня–

листопада
2016 р.

грн. 
за т

у % до
січня–

листопада
2016 р.

Тварини 
сільськогосподарські 
живі 7600,4 69,7 39195,3 161,0 41808,1 88,3 28559,7 133,0
Молоко від 
сільськогосподарськи
х тварин усіх видів, 
сире 20352,6 131,5 6925,0 139,0 198688,8 100,3 7177,6 137,5
Культури зернові
та зернобобові 89343,5 121,6 3389,9 110,5 2010826,2 109,4 3771,5 113,1
Насіння 
соняшнику 30834,0 92,6 8561,6 101,7 712577,8 109,4 8946,2 105,6
Боби сої 1345,4 …3 9379,3 …3 32857,7 85,9 8931,9 106,0
Насіння ріпаку та 
кользи …3 351,9 …3 114,3 26131,1 405,9 10211,1 116,8
Буряк цукровий 
фабричний2 – – – – 256266,5 45,7 956,2 105,5
Культури овочеві – 
всього …3 …3 …3 …3 11454,6 105,9 15340,9 129,5

                          
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6.
2  Власно  вироблена  продукція  (включаючи  продукцію  передану  на  переробку  на  своїх
потужностях та давальницьку сировину).
3 Див. другу виноску до табл. на стор. 6.

ПРОМИСЛОВIСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції
за січень–жовтень 2017 року 

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

тис.грн
у % до всієї реалізованої

продукції

Харківська область 133927715,9 100,0
Чугуївський район 1476591,7 1,1
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Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено
на підставі ф. № 1-ПЕ (місячна).

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах1

за січень–листопад 2017 року

Виконано будівельних робіт

тис.грн
у % до 

загального обсягу

Харківська область 8421440 100,0
Чугуївський район …2 …2

______________
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2  Дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  "Про
державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

ТРАНСПОРТ

Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
за січень–листопад 2017 року

Вантажооборот Перевезено вантажів

млн.ткм

у % до 
січня–

листопада
2016 р.

тис.т

у % до 
січня–

листопада
2016 р.

Харківська область 3604,9 126,8 13709,8 114,4
Чугуївський район 14,8 75,1 83,2 86,0

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за січень–листопад 2017 року

Пасажирооборот Перевезено пасажирів

млн.пас.км

у % до 
січня–

листопада
2016 р.

тис.

у % до 
січня–

листопада
2016 р.

Харківська область 1279,0 100,1 104228,4 101,3
Чугуївський район 41,8 91,9 2575,5 94,1
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

Обсяги інвестицій на
01.01.2017 01.10.2017

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Харківська область 637856,7 100,0 674326,8 100,0
Чугуївський район 69821,9 10,9 71220,3 10,6
__________
Примітка. Дані  про  прямі  інвестиції  є  попередніми  і  можуть  уточнюватись  у  наступних
виданнях.
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