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В цьому дайджесті коротко представлена 
статистична інформація, підготовлена 
протягом тижня. 

НАСЕЛЕННЯ 

На 1 серпня 2020 р. у Харківській області, за оцінкою, 
проживало 2 644 188 осіб.  

Кількість живонароджених у січні–липні 2020 р. 
становила 9 513 осіб, померлих – 23 660 осіб.  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У січні–серпні 2020 р. індекс сільськогосподарської 
продукції порівняно із січнем–серпнем 2019 р. становив 
101,0%. 

Станом на 1 вересня 2020 р. господарствами області 
намолочено 3,4 млн.т зерна (у початково оприбуткованій 
масі). 

ЕНЕРГЕТИКА 

У серпні 2020 р. мережа автозаправних станцій 
(АЗС) області налічувала 511 одиниць. Загальний 
товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів і газу 
через мережу АЗС становив 679,2 млн.грн, роздрібний 
товарооборот –  524,0 млн.грн. 

Індекс промислової продукції у Харківській області в 
січні–серпні 2020 р. порівняно з відповідним періодом 
минулого року склав 95,3%.  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 



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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Мережу суб’єктів туристичної діяльності в області у 
2019 р. складали 86 юридичних осіб та 175 фізичних осіб-
підприємців. Структура мережі представлена 8 туроператорами, 
245 турагентами та 8 суб’єктами, що здійснювали 
екскурсійну діяльність. Суб’єктами туристичної діяльності 
обслуговано 76,2 тис. туристів та 4,0 тис. екскурсантів. 

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ 
(27 вересня)  

Облікова кількість штатних працівників закладів 
дошкільної освіти області на кінець 2019 р. становила 
18,0 тис. осіб. Педагогічний персонал складав 7,4 тис. 
осіб, з них 4,9 тис. вихователів. 

ДО ДНЯ ВИХОВАТЕЛЯ І  
ВСІХ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

(27 вересня)  

ТРАНСПОРТ 

У січні–серпні 2020 р. вантажообіг підприємств 
транспорту становив 11,7 млрд.ткм, перевезено           
27,6 млн.т вантажів.  

Пасажирообіг підприємств транспорту становив             
2,7 млрд.пас.км. Послугами пасажирського транспорту 
скористалося 220,6 млн. пасажирів. 

У січні–липні 2020 р. середньооблікова кількість 
штатних працівників підприємств машинобудування 
області склала 43,1 тис. осіб.  

Обсяг реалізованої промислової продукції 
машинобудування за цей період склав 10,9 млрд.грн.  

У січні–червні 2020 р. підприємствами 
машинобудування області освоєно 277,0 млн.грн 
капітальних інвестицій. 

ДО ДНЯ МАШИНОБУДІВНИКА 
(27 вересня)  


