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СКОРОЧЕННЯ
грн. – гривня
кг – кілограм
км2– кілометр
км – квадратний кілометр
ц – центнер
шт. – штука
м3—
– метр
м 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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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Темпи зростання,
зниження у %
довідково:
січень 2016 р. до
січень 2015 р. до
січня 2015 р.
січня 2014 р.

Фактично
за січень
2016 р.
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг), млн.грн.1

…2

х

х

Виробництво продукції
тваринництва
м’ясо (реалізація худоби
та птиці на забій у
живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.

540
…2
–

…2
60,9
–

158,9
102,2
–

Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла, м2

194

178,0

7,3

Прийняття в експлуатацію
житла, м2 загальної площі
на 1000 населення

8,6

183,0

7,4

Вантажооборот, млн.ткм

0,1

115,1

62,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1,4

94,7

106,4

10864,5

х

х

Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн.2
_______________

Дані за 2015 рік.
Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну
статистику" щодо конфіденційності інформації.
2
Дані за IV квартал 2015 р.
1
2

3

Про соціально-економічне становище Барвінківського району

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво. У січні 2016 р. у сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) Барвінківського району виробництво молока
зменшилось на 39,1%, порівняно з січнем попереднього року.
Вирощування худоби в цій категорії господарств зменшилось на
13,3% і склало 788 ц.
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та
відгодівлі збільшились на 3,7% і склали 360 г; свиней – зменшились на
14,9%.
Продуктивність корів зменшилась на 32,8%.
На початок лютого 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах
району налічувалось 1284 голови великої рогатої худоби (у т.ч. 628 голів
корів). Порівняно до 1 лютого 2015 р. чисельність великої рогатої худоби
збільшилась на 1,9% при зменшенні стада корів на 7,8%. Поголів’я овець
зменшилось на 41,5%, свиней – на 3%.
Станом на 1 лютого 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах
було в наявності кормів усіх видів 14,8 тис.ц кормових одиниць, що на
13,5% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну
умовну голову худоби це становило по 6 ц корм.од (на 6,2% менше).
БУДІВНИЦТВО
Протягом 2015р. у міських поселеннях Барвінківського району
прийнято в експлуатацію 194 м2 загальної площі житла, що у 1,8 раза
більше, ніж у 2014 р.
Серед міст та районів Харківської області за обсягами прийнятого в
експлуатацію житла Барвінківський район посідає 32 місце, а за темпами –
17.
ТРАНСПОРТ
Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом
по Барвінківському району (з урахуванням обсягів фізичних
осіб-підприємців) за січень 2016 р. склали 1,3 тис.т. Ці обсяги залишилися
на рівні минулого року. Виконано 126,6 тис.ткм вантажної роботи, що
більше рівня минулого року на 15,1%. Питома вага перевезених вантажів у
загальному обсязі по області незначна (0,1%).
Загальні
обсяги
пасажирських
перевезень
автомобільним
транспортом (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) склали
40,7 тис. пасажирів, виконано пасажирської роботи 1395,8 тис.пас.км, що
становило 91,9% та 94,7% відповідно від обсягів січня 2015 р. Середня
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дальність перевезення 1 пасажира – 34,3 км. Питома вага перевезених
пасажирів у загальному обсязі по області становила 0,5%.
ПОСЛУГИ
У ІV кварталі 2015 р. по підприємствах Барвінківського району,
основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг
склав 10864,5 тис.грн. Із загальної суми реалізованих послуг 3,5% або
382,2 тис.грн. – реалізовано населенню.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу)
у
Барвінківському
районі
становив
718,0 тис.дол. США, що на 9% менше обсягів інвестицій на початок
2015 року, та на одну особу населення складає 31,6 дол.
Підприємства району мали прямі інвестиції з 2 країн світу, з яких
найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій вкладені
нерезидентами Кіпру – 631,0 тис.дол.
Найбільші обсяги по прямих інвестиціях в районі були на
підприємствах таких видів економічної діяльності як: сільське, лісове
та рибне господарство.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств,
установ та організацій1 Барвінківського району у січні–грудні 2015 р.
становила 2,7 тис. осіб, або 0,5% від загального показника по області.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 2900 грн. і перевищувала
законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної
заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи
(1378 грн.) – у 2,1 раза, проте була на 21,6% менше середньообласного
показника.
Станом на 1 січня 2016 року заборгованості з виплати заробітної
плати на підприємствах, установах та в організаціях2 Барвінківського
району не було.
Рівень сплати населенням Барвінківського району житловокомунальних послуг з початку року склав 103,3%, проти 92,0% по
області.
______________

Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2
Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у
фізичних осіб-підприємців.
1

Січень 2016 року
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ1
На 1 січня 2016 р. у Барвінківському районі, за оцінкою, проживало
21,8 тис. осіб. Упродовж 2015 р. чисельність населення зменшилася на
0,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило
24,9 особи.
Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок
природного (301 особа) та міграційного (249 осіб) скорочень.
Порівняно з 2014 р., обсяг природного скорочення збільшився на
91 особу, або з 9,3 до 13,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Природний рух населення у 2015 р. характеризувався зменшенням
народжуваності та збільшенням смертності, а також перевищенням кількості
померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 44 народжених.
За 2015 р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по
району зареєстровано 236 осіб, що на 46 осіб (на 16,3%) менше, ніж за 2014 р.
Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з 2014 р.,
зменшився з 12,5 до 10,7 народжених на 1000 наявного населення.
У 2015 р. рівень народжуваності в міських поселеннях був більшим,
ніж в сільській місцевості (11,3‰ проти 10,2‰).
У 2015 р. в районі померло 537 осіб, у тому числі 4 дитини у віці до
1 року. Порівняно з 2014 р. кількість померлих у районі збільшилась на
45 осіб (на 9,1%), рівень смертності збільшився з 21,8 до 24,3 померлих на
1000 наявного населення.
У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності значно вище,
ніж у сільській місцевості – 29,2‰ проти 20,8‰.
За 2015 р. у район прибуло 97 осіб, вибуло 346 осіб, сальдо міграції
було від’ємним – 249 осіб.
____________
1

Дані попередні.

Начальник Головного
управління статистики
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