
Прес-реліз до Міжнародного дня сім'ї 
 

15 травня – Міжнародний день сім'ї 
 

Міжнародний день сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю 

ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення 

цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на 
проблеми сім’ї. 

За результатами вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств у 2018 р. на Харківщині налічувалось 1,1 млн. 
домогосподарств. З них 80,4% проживало у міських поселеннях 

(52,2% – у великих містах), решта – у сільській місцевості (19,6%).  

Середній розмір домогосподарства області становив у середньому 
2,43 особи. Найбільш поширені домогосподарства, які складаються з 

двох осіб – 38,1%; сімей, які мають у своєму складі три особи – 29,3%, 

одну особу – 18,0%, чотири і більше осіб – 14,6%. 
Майже кожне третє домогосподарство області виховує дітей до 

18 років. Серед сімей з дітьми переважає частка тих, хто виховує 

одну дитину – 80,2%, двох дітей – 18,8% і лише 1,0% виховує трьох 
дітей і більше.  

На матеріальний добробут сім'ї впливає наявність та кількість 

працюючих осіб у їх складі. Працюючих осіб мають 64,3% 
домогосподарств. Майже у половини з них,  (48,5%) – дві особи 

працюють, у 44,3% – одна працююча особа 

Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств 
є забезпеченість житлом. Більше половини домогосподарств (53,6%) 

проживає в окремій квартирі, 34,6% – в індивідуальних будинках, 

2,9% – в частині індивідуального будинку, 5,4% домогосподарств 
проживає в гуртожитках та 3,5% – в комунальній квартирі. Частка 

домогосподарств, які проживають у приватному житлі, складала 

93,7%, наймають житло у фізичних осіб 5,3% домогосподарств. 
Більше половини домогосподарств (54,2%) проживають 

у перенаселеному житлі (без урахування домогосподарств, які 

проживають у гуртожитках). 
Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається 

берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності 

поколінь. У Міжнародний день сім'ї бажаємо всім українським сім'ям 
мирного неба, міцного здоров’я, щасливої долі та непохитної 

твердості родинних стосунків! 
 

 

 
Довідки за телефоном: (057) 731  43  54 

Більше інформації: http://kh.ukrstat.gov.ua 
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