
Соціально-економічні показники Харківської області за січень–серпень 2020 року 

       Населення 

        Промисловість 

Чисельність 
наявного  

населення  
(за оцінкою) 

на 1 серпня 2020 р. 

2644,2  
тис. осіб 

Упродовж  
січня–липня 2020 р. 
чисельність населення 
зменшилась на 

 

14273 
особи 

Індекс споживчих цін  
по області  

у серпні 2020 р. 
порівняно з  

попереднім місяцем 

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

        Оплата праці 

Середня номінальна 
заробітна плата 

штатного працівника 
підриємств, установ 

та організацій1 

у липні 2020 р.  

10175 
грн 

Що у 2,2 раза вище  
рівня мінімальної  

заробітної плати (4723 грн) 

        Споживчі ціни 

100,0% 

Індекс споживчих цін  
по області у серпні 2020 р. 

порівняно з груднем 2019 р.  101,8% 

Індекс промислової   
продукції  

у серпні 2020 р. 
відносно  

липня 2020 р.  
96,7% 
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Індекс промислової продукції у 2019-2020 роках 
(у % до відповідного періоду попереднього року) 

2019 2020

Сільське господарство 

Індекс   
сільськогосподарської   

продукції  
у січні–серпні 2020 р.  

порівняно з  
січнем–серпнем 2019 р.  

101,0% 

Індекс сільськогосподарської продукції  
у січні–серпні 2020 р. 

у підприємствах 102,6% 

у господарствах населення 98,8% 

        Рослинництво 

Індекс сільськогосподарської продукції  
у січні–серпні 2020 р. 

у підприємствах 103,5% 

у господарствах населення 99,6% 

Індекс   
продукції рослинництва 
у січні–серпні 2020 р.  

порівняно з  
січнем–серпнем 2019 р. 

102,0% 
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Оборот роздрібної 
торгівлі  

у січні–серпні 2020 р. 

         Внутрішня торгівля 

56,7 
млрд.грн 

Роздрібний товарооборот 
підприємств роздрібної 

торгівлі (юридичних осіб)  
у січні–серпні 2020 р. 

40,0 
млрд.грн  

         Транспорт 

Підприємствами  
транспорту 

у січні–серпні 2020 р. 
перевезено 

27,6 
млн.т  

вантажів 

     Зовнішня торгівля товарами 
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Зовнішня торгівля товарами 

Експорт, млн.дол Імпорт, млн.дол 

Негативне сальдо 
у  січні–липні 

2020 р.  

193,2 
млн.дол1 

         Будівництво 

Індекс   
будівельної продукції  
у січні–серпні 2020 р. 

порівняно  
з січнем–серпнем 2019 р.  

92,9% 

Обсяг виробленої 
будівельної 

продукції (виконаних 
будівельних робіт) 

підприємствами області  
у січні–серпні  2020 р. 

 

8290,4 
млн.грн 

_____________________________________________ 

1 З урахуванням поставок газу природного. 

1 

Послугами пасажирського 
транспорту  

у січні–серпні 2020 р. 
скористалися  

220,6 
млн. 

пасажирів 

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua

