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СКОРОЧЕННЯ  

га – гектар 
грн – гривня 
дол.США – долар США 
м2 – квадратний метр 
млн. – мільйон 
од – одиниць 
пас.км – пасажиро-кілометр  

р. – рік 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
ц – центнер 
шт – штука  
% – 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Головне управління статистики у Харківській області, 2018 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 

http://kh.ukrstat.gov.ua/
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 
Січень–
жовтень  
2018 р. 

Темпи зростання (зниження), % 

січень–жовтень  
2018 р.  

до  
січня–жовтня  

2017 р. 

довідково: 
січень–жовтень  

2017 р.  
до 

січня–жовтня  
2016 р. 

    
Обсяг реалізованої 
промислової продукції1, 
млн.грн 961,2 х х 
    
Виробництво продукції 
тваринництва    

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 3028 97,4 170,7 
молоко, ц 32757 92,7 97,5 
яйця, тис.шт – – – 

    
Капітальні інвестиції1, тис.грн 133627 х х 
    
Обсяг виконаних будівельних 
робіт, тис.грн – х х 
    
Загальна площа нових 
житлових будівель, 
прийнятих в експлуатацію, 
м2 1831 100,02 127,13 
    
Вантажооборот 
автомобільного транспорту, 
млн.ткм 15,9 108,3 141,6 
    
Пасажирооборот 
автомобільного транспорту, 
млн.пас.км 2,2 90,0 95,2 
    
Обсяг реалізованих послуг4, 
тис.грн 27607,0 63,45 112,46 
   
1 Дані за січень–вересень 2018 р. 
2 Січень–вересень 2018 р. до січня–вересня 2017 р. 
3 Січень–вересень 2017 р. до січня–вересня 2016 р. 
4 Дані за IIІ квартал 2018 р. 
5 IIІ квартал 2018 р. до IIІ кварталу 2017 р. 
6 IIІ квартал 2017 р. до IIІ кварталу 2016 р. 
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НАСЕЛЕННЯ  
 

Чисельність населення (за оцінкою) 
на 1 жовтня 2018 року1 

(осіб) 
 Наявне населення Постійне населення 

   
Харківська область 2681091 2665455 
Богодухівський район 38158 38289 
  
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–вересні 2018 року1 

 
 Осіб 

  
Харківська область –12916 
Богодухівський район –295 
   
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  

 
Природний рух населення 
у січні–вересні 2018 року 

(осіб) 

 Кількість 
живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

    
Харківська область 14997 31078 –16081 
Богодухівський район 241 526 –285 

 
 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2018 року1 

 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

тис.грн у % до суми заборгованості на 

1 вересня 2018 р. 1 січня 2018 р. 
    

Харківська область 261957,8 102,0 116,7 
Богодухівський район – – – 
  
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
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Кількість та середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
за ІІІ квартал 2018 року1 

 
 

Середньо-
облікова кількість 

працівників,  
осіб 

Нараховано в середньому за місяць 
працівнику 

грн 

у % до 

ІІІ квартал 
2017 р. 

середнього 
рівня по 

Харківській  
області 

Харківська область 558256 7907 122,7 100,0 
Богодухівський район 7182 6361 126,9 80,5 
___________________ 

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

 
 

ПОСЛУГИ 
 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг  
у ІІІ кварталі 2018 року 

 

 

Обсяг реалізованих послуг 
(у ринкових цінах, тис.грн) 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню 

у загальному 
обсязі, % усього у тому числі  

населенню 

    
Харківська область 9298540,6 3011152,9 32,4 
Богодухівський район 27607,0 1295,7 4,7 

 
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Капітальні інвестиції  
у січні–вересні 2018 року 

 
 Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій 

тис.грн у % до загального 
обсягу на 1 особу, грн 

    
Харківська область 13700883 100,0 5108,5 
Богодухівський район 133627 1,0 3438,4 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Виробництво сільськогосподарських культур  
у сільськогосподарських підприємствах1 

на 1 листопада 2018 року 
 

 

Вироблено Урожайність 
Довідково: 

Харківська область 
вироблено урожайність 

тис.ц 
у % до 

1 
листопада 

2017 р. 

ц з 1 га 
зібраної 
площі 

у % до 
1 

листопада 
2017 р. 

тис.ц 
у % до 

1 
листопада 

2017 р. 

ц з 1 га 
зібраної 
площі 

у % до 
1 

листопада 
2017 р. 

         
Культури 
зернові та 
зернобобові 
– усього2 1233,7 111,7 46,5 97,6 25754,5 97,5 38,2 94,0 

         
у тому 

і  
        

         
пшениця 711,9 98,5 40,7 76,7 14410,2 79,3 34,6 72,6 
ячмінь  29,0 63,5 35,1 80,5 1786,2 92,8 30,6 88,5 
кукурудза  
на зерно 452,1 148,6 70,0 142,5 8268,2 171,0 61,4 177,5 

         
Буряк 
цукровий 
фабричний …3 112,7 …3 110,9 3814,7 65,3 356,5 99,9 
         
Соняшник2 423,9 123,9 29,6 114,8 12064,7 132,8 29,0 123,5 
         
Ріпак 19,6 20,7 17,3 69,2 153,4 32,8 14,6 56,6 
         
Соя 120,5 122,6 19,3 156,5 567,8 102,8 17,1 153,5 
         
Картопля – – – – 1,3 174,8 100,0 92,9 
         
Культури 
овочеві 
відкритого 
ґрунту …3 х …3 х 79,8 113,1 358,0 150,2 
         
Культури 
плодові та 
ягідні …3 1099,3 х х 46,9 97,0 х х 
____________ 
1 У цій та наступних таблицях (стор. 7, 8) – крім сільськогосподарських підприємств, які не 
відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. 
2 У початково оприбуткованій масі. 
3 У цій та наступних таблицях (стор. 7, 8) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 
виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 
статистичної інформації. 
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Виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин 
у сільськогосподарських підприємствах1 

у січні–жовтні 2018 року 
 

 
Січень–
жовтень 
2018 р. 

У % до 
січня–
жовтня  
2017 р. 

Довідково: 
Харківська область 

січень–
жовтень 
2018 р. 

у % до 
січня–жовтня 

2017 р. 
     
Виробництво продукції 
тваринництва     

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 3028 97,4 356231 79,3 
молоко, ц 32757 92,7 1987604 98,0 
яйця, тис.шт – – 89959,2 53,1 

     
Кількість 
сільськогосподарських 
тварин 
(на 1 листопада), голів     

велика рогата худоба 1985 86,9 85698 96,1 
у т.ч. корови 725 98,6 33208 97,9 

свині 2127 124,7 96776 170,5 
вівці та кози …2 79,7 6379 99,8 
птиця свійська (тис.голів) – – 1861,1 80,7 

    
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6. 
2 Див. третю виноску до табл. на стор. 6. 
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Реалізація продукції сільського господарства  
сільськогосподарськими підприємствами1  

у січні–жовтні 2018 року 
 

 
Обсяг 

реалізації 
Середня ціна 

реалізації 

Довідково: 
Харківська область 

обсяг 
реалізації 

середня ціна 
реалізації 

т 

у %  
до 

січня–
жовтня 
2017 р. 

грн 
за т 

у %  
до 

січня–
жовтня 
2017 р. 

т 

у %  
до 

січня–
жовтня 
2017 р. 

грн 
за т 

у %  
до 

січня–
жовтня 
2017 р. 

         
Сільськогосподарські 
тварини (у живій 
масі) 401,1 106,9 33052,7 122,2 33419,9 87,5 29631,6 103,9 
         
Молоко  3033,1 92,4 7214,6 107,3 175512,1 96,6 7499,5 105,8 
         
Культури зернові та 
зернобобові  49524,7 92,8 4329,2 115,6 1583177,5 87,8 4409,0 116,9 
         
Соняшник 17615,2 111,1 9242,1 104,6 617671,8 102,9 9249,9 103,2 
         
Соя 2250,5 62,1 9645,1 109,5 20328,9 76,9 9674,4 108,5 
         
Ріпак і кользи 2423,8 …2 10693,3 …2 12336,6 47,2 10058,3 98,5 
         
Буряк цукровий 
фабричний …2 119,5 …2 94,4 178318,6 98,8 813,7 86,3 
         
Культури овочеві – 
усього – – – – 10267,7 92,3 19235,9 123,8 
    
1 Див. першу виноску до табл. на стор. 6. 
2 Див. третю виноску до табл. на стор. 6. 
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ПРОМИСЛОВIСТЬ 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції 

у січні–вересні 2018 року 
 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) без ПДВ та акцизу 
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції 

   
Харківська область 133913097,6 100,0 
Богодухівський район 961193,3 0,7 
   
Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено 
на підставі ф. № 1-ПЕ (місячна). 
 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

Обсяг виконаних будівельних робіт1 

у січні–жовтні 2018 року 
 

 
Виконано будівельних робіт 

тис.грн у % до  
загального обсягу 

   
Харківська область 9480521 100,0 
Богодухівський район – – 
   
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях. 

 
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель  

у січні–вересні 2018 року 
 

 Прийнято в 
експлуатацію 
м2 загальної 

площі 

У % до 

січня–вересня  
2017 р. 

загального 
обсягу 

    
Харківська область 285650 186,2 100,0 
Богодухівський район 183 100,0 0,1 
      
Примітка. Починаючи з I кварталу 2018 року загальна площа житла обраховується по житлових 
будівлях нового будівництва. 
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Загальна площа прийнятих в експлуатацію 
житлових будівель (нове будівництво) за видами 

у січні–вересні 2018 року 
 

 Прийнято в 
експлуатацію 
м2 загальної 

площі 

у % до 

січня–вересня  
2017 р. 

загального 
обсягу 

    
Усього 183 100,0 100,0 

у тому числі    
будинки одноквартирні 183 100,0 100,0 
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 
 

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів  
автомобільним транспортом 

у cічні–жовтні 2018 року 
 

 Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів 

млн.ткм 
у % до  

cічня–жовтня 
2017 р. 

тис.т 
у % до  

січня–жовтня 
2017 р. 

     
Харківська область 3169,5 100,2 12013,8 100,2 
Богодухівський район 15,9 108,3 57,7 87,0 

 
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів  

автомобільним транспортом 
у cічні–жовтні 2018 року 

 
 Пасажирооборот Кількість перевезених 

пасажирів 

млн.пас.км 
у % до 

січня–жовтня 
2017 р. 

тис. 
у % до 

січня–жовтня 
2017 р. 

     
Харківська область 1120,2 96,1 86904,4 91,7 
Богодухівський район 2,2 90,0 287,7 90,7 
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ТУРИЗМ 
 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,  
які працювали влітку 2018 року  

 
  

 

Кількість 
закладів, од 

Кількість 
місць у закладах, од 

Кількість дітей, які 
перебували у закладах, 

осіб 

усього 
у тому числі  

закладів 
оздоровлення 

усього 
у тому числі  
у закладах 

оздоровлення 
усього 

у тому числі  
у закладах 

оздоровлення 
       
Харківська область 736 17 5573 3623 97063 8352 
Богодухівський 
район 21 – – – 1501 – 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  
у січні–вересні 2018 року1 

 
 Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.10.2018 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

     
Харківська область 638308,2 100,0 637295,1 100,0 
Богодухівський район – – – – 
  

1 Дані про прямі інвестиції на 01.01.2018 є попередніми. 
 
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням 
адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги 
реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені 
прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). 
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