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СКОРОЧЕННЯ  
грн. – гривня 
кг – кілограм 
км – кілометр 
км

2
 – квадратний кілометр 

ц – центнер 
шт. – штука  
м – метр 
м

3—
кубічний метр

 

млн. – мільйон 
 

пас.км – пасажиро-кілометр 
п.р. – поточний рік 
р. – рік 
рр. – роки 
міс. – місяць  
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
% – відсоток 
 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Три крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути                                                                                   

виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

або недоцільне 

«з них»,  

«у тому числі» 

 

– наведено не всі доданки загальної суми 

  

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 

складових пояснюється округленням даних 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

 

Фактично 

за січень 

2014р. 

Темпи зростання, 

зниження у % 

січень 2014р. до  

січня 2013р. 

довідково: 

січень 2013р. до  

січня 2012р. 

     

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг), млн.грн.
1
 259,5 х х 

     

Виробництво продукції 

тваринництва    

м’ясо (реалізація худоби 

та птиці на забій у  

живій вазі), ц 3064 469,9 169,8 

молоко, ц 3411 97,8 133,6 

яйця, тис.шт. …
2
 67,0 159,0 

     

Прийняття в експлуатацію 

загальної площі житла
1
, м

2
 2393 68,8 577,6 

    

Прийняття в експлуатацію 

житла, м
2  

загальної площі  

на 1000 населення 70,0 69,4 586,0 

    

Вантажооборот, млн.ткм 2,3 87,4 88,8 

    

Пасажирооборот, млн.пас.км 0,3 78,0 122,1 

     

Обсяг реалізованих послуг, 

тис.грн.
1
 46626,2 х

3 
33,7

4 

_______________ 
1 
Дані за 2013р.  

2 
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

 
  

3 
У зв’язку з переходом на КВЕД 2010 дані неспівставні. 

4 
У фактичних цінах. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

У 2013р. підприємствами Нововодолазького району реалізовано 

промислової продукції на 259,5 млн.грн., що складає 0,4% від загального 

обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну 

особу населення Нововодолазького району становив 7,6 тис.грн. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

У січні 2014р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по 

Нововодолазькому району зменшились обсяги викоритання вугілля 

кам’яного у 2,8 раза, газойлів (палива дизельного) – на 19,9%, газу 

природного – на 17%,бензину моторного – на 10,3%. 

Станом на 1 лютого 2014р. у порівнянні з аналогічною датою 

минулого року залишки бензину моторного збільшились у 1,7 раза. 

При цьому запаси газойлів (палива дизельного) зменшились  

у 1,6 раза. 
––––––––––––– 

Примітка. Використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) наведено без 

урахування обсягів продажу населенню через АЗС. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Тваринництво. За січень 2014р. у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) Нововодолазького району вироблено м’яса 

(реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 3064 ц, молока – 3411 ц. 

Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса 

збільшилось у 4,7 раза, молока – зменшилось на 2,2%. Кількість яєць 

зменшилась на третину. 

Вирощування худоби та птиці в цій категорії господарств збільшилось 

у 3,3 раза і склало 2629 ц. 

Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої 

худоби за січень 2014р. збільшились на 12,1% і склали 530 г; свиней –  зросли 

на 67,2%. 

Продуктивність корів зросла на 5,9% і становила 380 кг молока; 

несучість курок-несучок зменшилась на 34,6%. 

На початок лютого 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

налічувалась 2655 голів великої рогатої худоби (з них 1002 голови корів),   

268 голів овець та кіз. Порівняно до 1 лютого 2013р. чисельність великої 

рогатої худоби збільшилась на 3%, у т.ч. корів – на 3,2%; овець та кіз – у  

2,1 раза. Поголів`я свиней зросло на 97,2%, птиці – на 41,4%.  

Станом на 1 лютого 2014р. у сільськогосподарських підприємствах було в 

наявності кормів усіх видів 60,8 тис.ц кормових одиниць, що на 52,1% більше, 
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ніж на відповідну дату попереднього року. В розрахунку на одну умовну голову 

худоби це становило по 4,8 ц корм.од (на 9,1% більше). 

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень 2014р. 

сільськогосподарськими підприємствами Нововодолазького району за 

всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та 

птиці (в живій вазі) – 184 т, зернових та зернобобових культур – 1033 т, 

насіння соняшнику – 100 т. Порівняно до січня 2013р. збільшились обсяги 

реалізації худоби та птиці в 3,3 раза. Разом з тим, обсяги реалізації насіння 

соняшнику зменшились на 43,5%, зернових – на 34,2%. Продаж молока 

збільшився на 45,5%, яєць – зменшився на 35%. 

Середні ціни реалізації (середня розрахункова вартість продажу 

одиниці продукції за всіма каналами збуту без урахування ПДВ, дотацій, 

транспортних, експедиційних та накладних витрат) худоби та птиці в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 23,8% і 

склали 13973,4 грн. за т, молока – на 17,8%; водночас зменшились ціни 

реалізації насіння соняшнику на 32,6 % (2510 грн. за т), зернових – на  

18,7 % (1316,4 грн. за т), яєць – на 17,3%. 

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямками збуту 

питома вага комерційних каналів становила 47,6%, переробних 

підприємств – 39%, продажу на ринку – 13,2%, видачі пайовикам – 0,2%. 

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За 2013р. у Нововодолазькому районі прийнято в експлуатацію  

2393 м
2
 загальної площі житла, що становить 68,8% до попереднього 

року.   Відповідно до Порядків
1
 прийнято в експлуатацію  1861  м

2
 

загальної площі житла. 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1358 м
2
 загальної 

площі 
 
житла (97,9% до  попереднього року), у сільській місцевості –  

1035 м
2 
(49,5%).  

______________ 
1 

Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 

громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II 

категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення 

технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж затверджений наказом 

Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 19.03.2013 № 95 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2013 за  

№ 612/23144.
1 

  
Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 

громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання 

будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їхніх будівельних конструкцій та 

інженерних мереж затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 24.06.2011 № 91 та зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України  11.07.2011 за № 830/19568 (втратив чинність). 
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Прийнята в експлуатацію 21 квартира. Серед збудованих квартир 

переважали трикімнатні – 38,1% від загальної кількості (8 квартир). 

Середній розмір квартири становив 113,95 м
2
 загальної площі, при цьому в 

сільській місцевості – 115,00  м
2
.  

Серед міст та районів Харківської області за обсягами прийнятого в 

експлуатацію житла Нововодолазький район посідає 11 місце, а за темпами – 27. 

Також, прийнято в експлуатацію дачний будинок загальною площею 

61 м
2
. 

За кошти державного бюджету прийнято в експлуатацію вуличний 

тренажерний майданчик площею 129 м
2
. Також прийнято в експлуатацію: 

склад загальною площею 510,0 м
2
; виробничий корпус з виробництва 

інструментів портативних для роботи з рук потужністю 12,0 млн.шт. та 

будівлю районного центру зайнятості. 
 

ТРАНСПОРТ  
 

Обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

Нововодолазькому району (з урахуванням обсягів фізичних  

осіб-підприємців) за січень 2014р. склали 18,6 тис.т. Порівняно з січнем 

минулого року обсяги вантажних перевезень збільшились на 10,1%. 

Вантажообіг склав 2286,1 тис.ткм, або 87,4% від рівня січня 2013р. Питома 

вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області становила 1,7%. 

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом по району (з урахуванням обсягів фізичних  

осіб-підприємців) склали 10,4 тис. пасажирів, пасажирооборот –  

308,0 тис.пас.км. що становило відповідно 87,4% та 78,0% від обсягів січня 

2013р. Середня дальність перевезення 1 пасажира – 29,6 км. Питома вага 

перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна – 0,0%. 
 

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
 

 За 2013р. по підприємствах та організаціях Нововодолазького району, 

основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих 

послуг склав 46626,2 тис.грн. 

 Населенню реалізовано послуг на 1210,5 тис.грн., що складає 2,6% 

до загального обсягу. 
 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, 

установ та організацій
1
 Нововодолзькому району у 2013р. становила          

4,4 тис. осіб, або 0,7 % від загального показника по області. 

                                                           
1
 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного 

працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 2248 грн. і перевищувала 

законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної 

заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи  

(1218 грн.) – у 1,8 раза, проте була на 24,4% менше середньообласного 

показника 

Станом на 1 січня 2014 року п.р. заборгованості з виплати заробітної 

плати на підприємствах (установах, організаціях) Нововодолазького району 

не було. 

За січень–грудень 2013р. до служб по наданню населенню субсидій у 

Нововодолазькому районі звернулось за субсидіями на відшкодування 

оплати житлово-комунальних послуг 1137 сімей. Призначено субсидії 

на суму 360264 грн. 1107 сім’ям, що становило 97,4% від загальної 

кількості сімей, що звернулись за субсидіями. Сума призначеної субсидії в 

середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних 

послуг у грудні по місту склала 316,0 грн. Сума нарахованих субсидій для 

відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–грудні 

2013р. склала 1379101 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають 

житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості 

минулих періодів 1360212 грн. (98,6%). 

У січні–грудні 2013р. у Нововодолазькому районі до служб надання 

населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання 

скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулося  

119 сімей. Призначено субсидій 118 сім’ям (99,2%) на загальну суму  

82692 грн. Середня сума призначеної субсидії готівкою для придбання 

скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на одну 

сім’ю у грудні по району склала 715,7 грн. Державну допомогу у вигляді 

субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 

пічного побутового палива у січні–грудні 2013р. в районі отримали  

111 сімей на загальну суму 78183 грн. 

Рівень сплати населенням Нововодолазького району житлово-

комунальних послуг з початку року склав 103,3%, проти 101,3% по 

області. Темп зменшення заборгованості населення з оплати ЖКП 

(відсотків до початку звітного року) по району склав 80,7%. Середній 

термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця. 
 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
 

На 1 січня 2014р. у Нововодолазькому районі, за оцінкою, проживало 
33,9 тис. осіб. Упродовж 2013р. чисельність населення зменшилася на  
0,3 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,9 осіб. 

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок 
природного (265 осіб) та міграційного (5 осіб) скорочень населення. 
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Порівняно з 2012р., обсяг природного скорочення зменшився на  
4 особи,  а коефіцієнт природного скорочення не змінився і складав  
7,8 осіб в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Природний рух населення 2013р. характеризувався зменшенням 
народжуваності та смертності, а також суттєвим перевищенням кількості 
померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –  
59 народжених. 

 

 
Усього 2013р. у % до 

2012р. 

На 1000 осіб
1
 

2013р.
2 

2012р. 2013р.
2 

2012р. 

      

Кількість народжених 

живими, осіб 389 408 95,3 11,4 11,9 

Кількість померлих, 

осіб 654 677 96,6 19,2 19,7 

Природне скорочення 

населення, осіб 265 269 98,5 7,8 7,8 
 

______________ 
1
 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік. Розраховано на наявне 

населення. 
2
 Дані попередні. 

 

За 2013р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по 

району зареєстровано 389 осіб, що на 19 осіб (на 4,7%) менше, ніж за 

2012р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з 

2012р., зменшився з 11,9 до 11,4 народжених на 1000 наявного населення. 

У 2013р. рівень народжуваності в міських поселеннях був більшим, 

ніж в сільській місцевості (11,8‰ проти 11,2‰). 

У 2013р. в районі померло 654 особи, у тому числі 1 дитина у віці до 

1 року. Порівняно з 2012р. кількість померлих у районі зменшилась на  

23 особи (на 3,4%), рівень смертності зменшився з 19,7 до 19,2 померлих 

на 1000 наявного населення. 

У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності нижче, ніж у 

сільській місцевості – 18,4 ‰ проти 19,7‰. 

За 2013р. у район прибуло 385 осіб, вибуло 390 осіб, сальдо міграції 

було від’ємним – 5 осіб. У порівнянні з 2012р., кількість прибулих 

збільшилась на 61 особу (на 18,8%), а вибулих зменшилась на 58 осіб      

(на 12,9%). 
 

 

Начальник Головного 

управління статистики                                                             О.Г.Мамонтова 
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