
Державна служба статистики України 

"ПРОМИСЛОВІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ" 
(до видання статистичного бюлетеня) 

Управлінням поширення інформації та комунікацій підготовлено статистичний бюлетень «Промисловість Харківської області 
у 2018 році", який характеризує стан і розвиток промисловості регіону у 2018 р.  

До бюлетеня включені статистичні показники щодо індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції, 
середньооблікової кількості штатних працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, капітальних інвестицій, інноваційної 
діяльності, фінансових результатів промислових підприємств за видами промислової діяльності відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності. Значне місце у бюлетені відведене статистичним даним про випуск промислової продукції за видами.  

У розділі "Міжрегіональні порівняння" наведені дані за регіонами щодо індексів промислової продукції та питомої ваги 
Харківської області в Україні з виробництва окремих видів промислової продукції.  

 

Більш детальна інформація наведена безпосередньо  

у статистичному бюлетені "Промисловість Харківської області  

у 2018 році".  

 

Колектив Головного управління статистики у Харківській області сподівається, 

що видання буде корисним і зацікавить широке коло користувачів. 

 

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись: 

кім. 225, вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002  

телефон: (057) 706-26-36, 706-26-52 факс: (057) 706-26-36  

електронна пошта: nofinposl@kh.ukrstat.gov.ua 

веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua 

 © Головне управління статистики у Харківській області, 2019 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
одного штатного працівника за  видами 
економічної діяльності у промисловості 

Головне управління статистики у Харківській області 

Структура капітальних інвестицій за видами  
промислової діяльності  
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