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В цьому дайджесті представлені короткі 
анотації статистичної інформації, яка була 
підготовлена протягом тижня. 

НАСЕЛЕННЯ 

СКІЛЬКИ ВИТРАЧАЮТЬ ЖИТЕЛІ 
ОБЛАСТІ 

На 1 червня 2020 р. у Харківській області, за 
оцінкою, проживало 2 649 501 особа.  

Кількість живонароджених у січні–травні  
2020 р. становила 6459 осіб, померлих –      
16779 осіб.  

За даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств у 2019 р. 
середньомісячні загальні доходи однієї родини 
Харківської області складали 10140 грн, 
середньомісячні сукупні витрати – 8260 грн. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У січні–червні 2020 р. індекс 
сільськогосподарської продукції порівняно із 
січнем–червнем 2019 р. становив 78,3%. 

 
Станом на 1 липня 2020 р. культури зернові 

та зернобобові скошені та обмолочені на площі 
1,6 тис.га. Із зібраної площі одержано 84,8 тис.ц 
зерна в початково оприбуткованій масі. 

 
У січні–червні 2020 р. господарствами усіх 

категорій області було вироблено м’яса 
(реалізовано на забій сільськогосподарських 
тварин у живій масі) 63,9 тис.т, молока –      
250,7 тис.т, вовни – 36,0 т, яєць птиці свійської – 
361,5 млн.шт. 

Станом на 1 липня 2020 р. в господарствах 
усіх категорій налічувалось 167,3 тис. голів 
великої рогатої худоби (у т.ч. 76,4 тис. корів), 
201,2 тис. свиней, 76,5 тис. овець та кіз, 9,7 млн. 
голів птиці свійської. 

Індекс промислової продукції у Харківській 
області в січні–червні 2020 р. порівняно з 
відповідним періодом минулого року склав 
95,2%.  



Довідки за телефонами: (057) 706  26  98, 731  43  54, 706  26  36 
Більше статистичних матеріалів на сайті www.kh.ukrstat.gov.ua 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело   
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ТРАНСПОРТ 

У січні–червні 2020 р. вантажообіг 
підприємств транспорту становив 8,4 млрд.ткм, 
перевезено 20,5 млн.т вантажів.  

Пасажирообіг підприємств транспорту становив 
1,9 млрд.пас.км. Послугами пасажирського 
транспорту скористалося 159,6 млн. пасажирів. 

У січні–березні 2020 р. загальний обсяг 
оптового товарообороту підприємств області (без 
ПДВ) становив 18,3 млрд.грн. Обсяг роздрібного 
товарообороту підприємств (юридичних осіб), 
основним видом економічної діяльності яких є 
роздрібна торгівля, становив 15,2 млрд.грн. 

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ  
(26 липня)  


