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

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Середня номінальна заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ та організацій 
Харківської області у липні 2020 р. становила 10175 грн. 

На 1 серпня 2020 р. загальна сума заборгованості 
з виплати заробітної плати становила 504,4 млн.грн.  

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше 
робочого часу, встановленого у червні 2020 р.,  
складала 489,4 тис. осіб. Нарахування до 7 тис.грн 
мали 44,1% працівників, від 7 до 10 тис.грн – 19,1%, 
від 10 до 15 тис.грн – 19,8%, від 15 до 25 тис.грн – 
12,7%, понад 25 тис.грн – 4,3%.  

САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОЇХ ДОХОДІВ 

За даними вибіркового опитування, проведеного у 
січні 2020 р., постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, 
крім харчування 47,0% домогосподарств області; у 
38,8% було достатньо доходів, але заощаджень вони 
не робили; у 11,0% було достатньо доходів і вони 
робили заощадження; 3,2% не вдавалося забезпечувати 
навіть достатнє харчування. 

В цілому по області до бідних себе віднесли 87,6% 
опитаних. 



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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За попередніми даними, у 2019 р. в 
області діяли 1281 середнє та 23750 малих 
підприємств. В малому та середньому бізнесі 
області (крім фізичних осіб–підприємців) було 
зайнято 349,0 тис. осіб. 

ДО ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ  
(6 вересня 2020 р.)  

У липні 2020 р. населенням області 
сплачено за житлово-комунальні послуги    
842,3 млн.грн.  

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) підприємствами 
області у січні–липні 2020 р. становив           
7,0 млрд.грн.  

Індекс будівельної продукції порівняно із 
січнем–липнем 2019 р. склав 90,3%. 

У січні–червні 2020 р. прийнято в 
експлуатацію 230,7 тис.м2 загальної площі 
житлових будівель.  

БУДІВНИЦТВО 


