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В цьому дайджесті коротко представлена 
статистична інформація, підготовлена 
Головним управлінням статистики у 
Харківській області протягом місяця 

У січні–вересні 2022 р. експорт товарів становив               
616,2 млн.дол. США, імпорт – 893,4 млн.дол. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами зі 144 країн світу. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
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Індекс споживчих цін у Харківській області у 
жовтні 2022 р. порівняно з попереднім місяцем 
становив 102,7%, з початку року – 123,9%. 

ЦІНИ 

БУДІВНИЦТВО 

У січні–вересні 2022 р. в області прийнято в 
експлуатацію 38,4 тис.м2 загальної площі житлових 
будівель. 

Прийнято в експлуатацію 405 квартир.  
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16 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

У 2021 р. кількість зайнятого 
населення за видом діяльності 
"Інформація та телекомунікації" 
становила 27,6 тис. осіб.   

За 2021 р. експорт послуг у сфері 
телекомунікацій, комп’ютерних та 
інформаційних послуг становив     
399,8 млн.дол. США, імпорт –           
3,2 млн.дол.  

6 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ –  
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників у сфері надання послуг 
догляду та соціальної допомоги у     
2021 р. в Харківській області склала 
5917 осіб.  

На початок 2022 р. на Харківщині 
проживало 748,3 тис. пенсіонерів усіх 
категорій.  
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За підсумками вибіркового опитування домогосподарств щодо 
доступу до Інтернету, в 2021 р. мали в наявності та користувалися 
мобільним телефоном (смартфоном) 92,4% осіб, які проживали в 
домогосподарствах. Доступ до послуг Інтернету вдома мали 90,6% 
домогосподарств області. 

На обліку в органах соціального захисту перебували           
162,4 тис. осіб з інвалідністю. Кількість дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, становила 4376 осіб.  

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Soc.sphera_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/2Den_radio_2022.pdf


17 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ –  
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ 

У Харківській області на початок 
2021/22 навчального року 
функціонувало 13 закладів фахової 
передвищої освіти і 46 закладів вищої 
освіти. Фахову передвищу освіту 
здобувало 9666 студентів, вищу освіту – 
122386 студентів. Крім того, в 
закладах вищої та фахової передвищої 
освіти навчалось 18685 студентів-
іноземців.  

19 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ –  
МІЖНАРОДНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ДЕНЬ 

За оцінкою, на початок 2022 р. у 
Харківській області проживало       
1198,7 тис. чоловіків, або 46,4% від 
загальної чисельності населення 
області. Середній вік чоловіка складав 
39,6 року.  

У 2021 р. в області народилося 
майже 7,9 тис. хлопчиків.  

У цей період уклали шлюб майже 
15,5 тис. пар. Середній вік нареченого 
становив 34,6 року.  
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На початок 2022 р. частка чоловіків серед керівників 
юридичних осіб становила 71,2%, серед керівників фізичних осіб-
підприємців – 56,4%.  

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Student_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/1Den_men_2022.pdf


20 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ – ДЕНЬ  
ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Довідки за телефонами: (063) 816 50 10, (057) 706 26 52, 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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Приєднуйтесь до нашої вайбер-спільноти  

"Харківстат користувачам" 
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Середньооблікова кількість 
штатних працівників, зайнятих у 
сільському господарстві, на 
території Харківської області у 
2021 р. складала 17,9 тис. осіб.  

У минулому році господарствами 
всіх категорій вироблено культур 
зернових    та    зернобобових      

1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ –  
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДом 

За даними Державної установи 
"Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я 
України" на кінець 2021 р. в 
Харківській області на обліку в 
медичних закладах з діагнозом 
ВІЛ-інфекція перебувало 5670 осіб, 
включаючи іноземних громадян, з 
них 1298 осіб – хворі на СНІД. 

Протягом 2021 р. діагноз ВІЛ-інфекції було встановлено 
уперше в житті 657 особам, у тому числі 147 осіб зареєстровано з 
діагнозом СНІД. Через хвороби, зумовлені ВІЛ, померли 72 особи. 

4936,9 тис.т, буряку цукрового фабричного – 252,9 тис.т, 
соняшнику – 1419,6 тис.т, картоплі – 663,1 тис.т, культур 
овочевих – 568,1 тис.т. Обсяг живої маси сільськогосподарських 
тварин, які були реалізовані на забій, склав 104,4 тис.т, 
виробництва молока – 427,5 тис.т, яєць – 481,1 млн.шт. 

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/2SG_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/2VIL_SNID_2022.pdf

