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СКОРОЧЕННЯ 
в.п. – відсотковий пункт 
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год. – година
дал – декалітр
дол.США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат 
кВт.год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.-год. – людино-година
км/год – кілометр на годину
люд.-дні – людино-дні
м – метр
м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
мм – міліметр
пас.км – пасажиро-кілометр
п.р. – поточний рік
р. – рік
рр. – роки
міс. – місяць 
р.б. – разів більше
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
умов. – умовний
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт – штука
% – відсоток
‰ – проміле 

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 
бо недоцільне

«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, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Фактично
за 

січень 
2017 р.

Темпи зростання,
зниження у %

січень 2017 р. 
до січня 2016 р. 

довідково:
січень 2016 р.

до січня 2015 р.

Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), млн.грн1 1974,3 х х

Виробництво основних видів 
продукції тваринництва

м'ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у 
живій масі), ц 19209 92,5 201,3
молоко, ц 17895 147,8 119,1
яйця птиці свійської, тис.шт …2 132,6 33,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, 
тис.грн – х х

Прийняття в експлуатацію загальної 
площі житла1, м2 3170 72,0 48,5

Прийняття в експлуатацію житла, м2  

загальної площі 
на 1000 населення1 67,8 72,1 48,6

Вантажооборот, млн.ткм 1,1 81,9 82,7

Пасажирооборот, млн.пас.км 4,0 97,1 118,4

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн3 1612,2 44,5 13,4
______________
1 Дані за січень–грудень 2016 року.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 
державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
3 Дані за IV квартал 2016 р.
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НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2017 року1

 (осіб)
Наявне населення Постійне населення

Харківська область 2701188 2685552
Чугуївський район 46705 46880
_____________________

1  Розрахунки  (оцінки)  чисельності  населення  здійснено на  основі  наявних адміністративних
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Дані попередні.

Середньорічна чисельність населення у 2016 році1

 (осіб)
Наявне населення Постійне населення

Харківська область 2709902 2694266
Чугуївський район 46627 46802
_____________________

1  Розрахунки  (оцінки)  чисельності  населення  здійснено на  основі  наявних адміністративних
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання,
дані попередні.

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
у 2016 році1

(осіб)
Усього

Харківська область –17428
Чугуївський район 156
__________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні.

Природний рух населення
у 2016 році1

 (осіб)

Кількість
живонароджених

Кількість
померлих

Природний
приріст,

скорочення (–)

Харківська область 24004 42229 –18225
Чугуївський район 399 851 –452
______________
1 Дані попередні.
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Міграційний рух населення
у 2016 році1

(осіб)
Усі потоки міграції

кількість
прибулих

кількість
вибулих

міграційний
приріст,

скорочення (–)

Харківська область 17915 17118 797
Чугуївський район 886 278 608
______________________

1  Інформація  сформована  на  основі  наявних  адміністративних  даних  щодо  зміни  реєстрації
місця проживання. Дані попередні.
Довідково:  усі  потоки  міграції  включають  внутрішньорегіональну,  міжрегіональну  та
міждержавну.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2017 року1

Сума невиплаченої заробітної плати

усього, тис.грн
у % до

суми заборгованості на
1 грудня 2016 р. 1 січня 2016 р.

Харківська область 230929,7 100,0 142,3
Чугуївський район 623,8 0,3 162,9

______________________

1  Дані  наведено  без  урахування  найманих  працівників  статистично  малих  підприємств  і  у
фізичних осіб-підприємців
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ПОСЛУГИ

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 
у IV кварталі 2016 року

Обсяг реалізованих послуг
(включаючи ПДВ), тис.грн

Частка послуг,
реалізованих
населенню

у загальному
обсязі, %.

усього
у тому числі 
населенню

Харківська область 6891085,2 2230130,2 32,4

Чугуївський район 1612,2 664,0 41,2

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Виробництво основних видів продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин 

в сільськогосподарських підприємствах1

у січні 2017 року

Січень
2017 р.

У % до
січня 2016 р.

Довідково:
Харківська область

січень
2017 р.

у % до
січня 2016 р.

Виробництво продукції 
тваринництва

м'ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин 
у живій масі), ц 19209 92,5 38164 67,2
молоко, ц 17895 147,8 190616 104,6
яйця птиці свійської, тис.шт …2 132,6 14788,2 100,9

Кількість 
сільськогосподарських тварин
(на 1 лютого), голів

велика рогата худоба 8212 121,8 95621 97,2
у т. ч. корови 3036 149,2 35903 98,9

свині 47611 …2 105527 59,0
вівці та кози – – 6705 69,9
птиця свійська (тис.голів) …2 44,8 2743,4 106,9

                          
1 Крім малих підприємств.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 
державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
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Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими
підприємствами1 Чугуївського району у січні 2017 року

Обсяг
 реалізації

Середня ціна
реалізації

Довідково: 
Харківська область

обсяг 
реалізації

середня ціна
реалізації

т
у % до
січня

2016 р.

грн 
за т

у % до
січня

2016 р.
т

у % до
січня

2016 р.

грн 
за т

у % до
січня

2016 р.

Сільськогоспо
дарські
тварини 
(у живій масі) 1016,1 93,1 22240,5 96,3 2796,4 70,8 22509,8 107,9
Молоко 1853,5 150,5 7276,8 153,4 16659,0 96,0 7577,3 146,3
Культури 
зернові
та 
зернобобові 4372,4 656,4 2904,2 108,5 127071,5 434,7 3698,0 115,1
Насіння 
соняшнику 4514,0 275,0 8578,6 102,1 49981,4 527,2 8842,2 105,1
Боби сої – – – – 1960,4 719,7 8792,7 122,3
Культури 
овочеві – 
всього …2 х …2 х 96,1 234,4 5815,3 22,4
_____________
1 Крім малих сільськогосподарських підприємств. 
2Дані  не  оприлюднюються з  метою  забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  "Про
державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

ПРОМИСЛОВIСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції
за грудень 2016 року 

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

тис.грн
у % до всієї реалізованої

продукції

Харківська область 130617626,3 100

Чугуївський район 1974312,4 1,5
_____________
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено
на підставі місячної звітності.
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Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
за грудень 2016 року 

 (грн)
Грудень 2016 р.

Харківська область 47933,8

Чугуївський район 42373,7

БУДІВНИЦТВО

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах та районах1

за січень 2017 року

Виконано будівельних робіт

тис.грн
у % до 

загального обсягу

Харківська область 471876 100,0

Чугуївський район – –
______________
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.

Прийняття в експлуатацію житла по містах та районах
за 2016 рік

Усього
У тому числі

у міських поселеннях у сільській місцевості

м2

загально
ї площі

у % до
відповідного

періоду
попередньог

о року

м2

загально
ї площі

у % до
відповідного

періоду
попереднього

року

м2

загально
ї площі

у % до
відповідного

періоду
попереднього

року

Харківська
область 469556 122,4 431319 127,1 38237 86,7

Чугуївський
район 3170 72,0 1169 46,1 2001 107,2
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Прийняття в експлуатацію житлових будівель за їх видами
за 2016 рік

Прийнято в
експлуатацію
м2 загальної

площі

у % до

загального
обсягу

відповідного
періоду

попереднього
року

Усього 3170 100,0 72,0
у тому числі

будинки одноквартирні 3170 100,0 72,0
будинки з двома та більше квартирами – – –
гуртожитки – – –

______________
Примітка.  Групи  житлових  будівель  наведено  відповідно  до  Державного  класифікатора
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000
№ 507.

ТРАНСПОРТ

Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
за січень 2017 року

Вантажооборот Перевезено вантажів

млн.ткм
у % до 
січня

2016 р.
тис.т

у % до 
січня

2016 р.

Харківська область 194,9 153,7 1040,5 128,6

Чугуївський район 1,1 81,9 8,6 96,6

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за січень 2017 року

Пасажирооборот Перевезено пасажирів

млн.пас.км
у % до 
січня

2016 р.
тис.

у % до 
січня

2016 р.

Харківська область 118,0 116,9 9777,8 109,6

Чугуївський район 4,0 97,1 245,0 96,3
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