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вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна 
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веб-сайт: http://kh.ukrstat.gov.ua 
 
Відповідальна за випуск О.А. Глухова 
 
СКОРОЧЕННЯ  

грн – гривня 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 

млн. – мільйон 
од – одиниць 
р. – рік 
 

т – тонна 
тис. – тисяча 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер 
шт – штука  
% – 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 
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. 

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

 

 Фактично  
за січень 2019 р. 

У % до  
січня 2018 р. 

   
Обсяг реалізованої 
промислової продукції1, 
млн.грн 1412,6 х 
   
Виробництво продукції 
тваринництва   

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц к х 
молоко, ц 2506 х 
яйця, тис.шт – х 
   

Обсяг виробленої будівельної 
продукції, тис.грн – х 
   
Загальна площа нових 
житлових будівель, 
прийнятих в експлуатацію, 
м2 4631 253,12 
   
Обсяг реалізованих послуг, 
тис.грн 62920,53 101,54 
   
1 Дані за 2018 р. 
2 2018 р. у % до 2017 р. 
3 Дані за IV квартал 2018 р. 
4 IV квартал 2018 р. до IV кварталу 2017 р. 
 
 



 4 

НАСЕЛЕННЯ  
 

Чисельність населення (за оцінкою) 
на 1 січня 2019 року1 

(осіб) 
 Наявне населення Постійне населення 

   
Харківська область 2675598 2659962 
Богодухівський район 38044 38175 
   
1 У цій та наступній таблиці (стор. 4) 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 (за оцінкою)  

у 2018 році1 
(осіб) 

 Наявне населення Постійне населення 
   
Харківська область 2684803 2669167 
Богодухівський район 38248 38379 
   
1 Див. виноску до першої табл. на стор. 4. 
 

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення 
у 2018 році1 

 
 Осіб 

  
Харківська область –18409 
Богодухівський район –409 
   
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 2018 році1 

(осіб) 

 Кількість  
живонароджених  

Кількість 
померлих  

Природний приріст, 
скорочення (–) 

    
Харківська область 19657 42600 –22943 
Богодухівський район 334 731 –397 
   
1 Дані попередні. 
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Кількість та середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
за IV квартал 2018 року1 

 
 

Середньо-
облікова 
кількість 

працівників,  
осіб 

Нараховано в середньому за місяць 
працівнику 

грн 

% до 

IV кварталу 
2017 р. 

середнього 
рівня по 

Харківській  
області 

     
Харківська область 562660 8350 121,2 100,0 
Богодухівський район 7785 6198 117,9 74,2 
   
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
 

 
Заборгованість із виплати заробітної плати  

на 1 січня 2019 року1 

 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

тис.грн % до суми заборгованості на 

1 грудня 2018 р. 1 січня 2018 р. 
    

Харківська область 271469,1 98,7 120,9 
Богодухівський район – – – 
  
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
 
 
 

ПОСЛУГИ 
 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг  
у IV 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 10368776,7 3105406,7 29,9 
Богодухівський район 62920,5 1296,8 2,1 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Виробництво продукції тваринництва,  
кількість сільськогосподарських тварин  

у підприємствах1 

у січні 2019 року 
 

 Січень 
2019 р. 

Довідково: 
Харківська область 

січень 2019 р. 

   
Виробництво продукції 
тваринництва   

м’ясо (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин 
у живій масі), ц к 38910 
молоко, ц 2506 195949 
яйця, тис.шт – 33670,3 

   
Кількість 
сільськогосподарських тварин 
(на 1 лютого), голів 

 

 
велика рогата худоба 1952 86365 

у т. ч. корови 695 33656 
свині 2159 99879 
вівці та кози к 6809 
птиця свійська (тис. голів) – 3245,0 

__________________ 

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 2019 року 

 
 

Обсяг 
реалізації 

Середня ціна 
реалізації 

Довідково: 
Харківська область 

обсяг 
реалізації 

середня ціна 
реалізації 

т 

у % 
до 

січня 
2018 

р. 

грн 
за  
т 

у % 
до 

січня 
2018 

р. 

т 

у % 
до 

січня 
2018 

р. 

грн 
за  
т 

у % 
до 

січня 
2018 

р. 
         
Сільськогосподарські 
тварини (у живій 
масі) 25,2 78,0 29781,7 96,0 2976,0 93,2 29487,4 99,6 
         
Молоко  242,0 102,5 8140,3 101,5 17243,6 92,0 8245,2 100,6 
         
Культури зернові та 
зернобобові  6938,3 128,4 3926,0 102,6 96019,9 91,2 4555,4 111,0 
         
Соняшник 1019,4 56,4 8355,6 90,0 40735,6 81,7 8961,0 94,9 
         
Соя 327,8 к 8302,5 к 2649,0 144,2 8805,0 91,8 
____________________ 

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 2018 році 
 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

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

   
Харківська область 190543732,2 100,0 
Богодухівський район 1412589,7 0,7 
   
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 2019 року 
 

 
Вироблено будівельної продукції 

тис.грн у % до  
загального обсягу 

   
Харківська область 770595 100,0 
Богодухівський район – – 
   
1 Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях. 

 
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель  

(нове будівництво) 
у 2018 році 

 
 Загальна площа1 

усього, м2  у % до 2017 р. 
   
Харківська область 528854 152,0 
Богодухівський район 463 253,1 
  
1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку 
(наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).  
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Загальна площа прийнятих в експлуатацію 
житлових будівель (нове будівництво) за видами 

у 2018 році 
 

 Загальна площа1 

усього 
м2 

у % до 
загального 

обсягу 

у % до  
2017 р. 

    
Усього 463 100,0 253,1 

у тому числі    
будинки одноквартирні 463 100,0 253,1 
будинки з двома та більше квартирами – – – 
гуртожитки – – – 

______________ 
1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку 
(наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).  
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