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

За даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств середньомісячні загальні доходи однієї 
родини Харківської області у 2021 р. складали 12012 грн, 
середньомісячні сукупні витрати – 9695 грн. 

У 2021 р. в середньому за місяць одним 
домогосподарством на продукти харчування було витрачено 
3899 грн. 

Енергетична цінність середньодобового раціону жителя 
області становила 2453 ккал. 

У 2021 р. доступ до послуг Інтернету вдома мали 90,6% 
домогосподарств області, у тому числі у міських поселеннях – 
90,8%, у сільській місцевості – 89,7%. 

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 

РЕГІОНАЛЬНІ РАХУНКИ  

За попередніми даними Держстату, у 2021 р. індекс 
фізичного обсягу валового регіонального продукту Харківської 
області становив 99,3%. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

У січні–травні 2022 р. експорт товарів становив           
376,4 млн.дол. США, імпорт – 436,9 млн.дол.  

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами 
зі 137 країн світу. 

ЦІНИ 

Індекс споживчих цін у Харківській області у червні      
2022 р. порівняно з попереднім місяцем становив 104,9% та з 
початку року – 118,8%. 



8 ЛИПНЯ – ДЕНЬ РОДИНИ  

У 2021 р. в Харківській області 
було зареєстровано 15458 шлюбів. 
Середній вік нареченого становив 
34,6 року, нареченої – 32,3 року.  

11 ЛИПНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ  

За оцінкою, станом на 1 січня 2022 р. 
чисельність постійного населення Харківської 
області становила 2 583 325 осіб, або 6,3% 
від загальної чисельності населення України.  

За минулий рік чисельність населення в 
області зменшилась на 34873 особи, в 
основному, за рахунок природного 
скорочення на 39574 особи. Водночас мігра-
ційний приріст населення склав 4701 особу.  

Довідки за телефонами: (063) 816 50 10, (057) 731 43 54, 706 26 36, 706 26 98 
Більше статистичних матеріалів на сайті www.kh.ukrstat.gov.ua 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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31 ЛИПНЯ 2022 РОКУ –  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ 

За результатами обстеження 
робочої сили в 2021 р. кількість 
зайнятого населення Харківської області 
у віці 15–70 років за видом діяльності 
"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів" 
становила 285,4 тис. осіб. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

       Обсяги забруднюючих речовин і парникових газів в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (без 
урахування викидів діоксиду вуглецю), які надійшли в 
повітряний басейн Харківської області у 2021 р. склали        
73,4 тис.т, у тому числі 26,4 тис.т діоксиду сірки та 7,6 тис.т 
діоксиду азоту. Крім того, викиди діоксиду вуглецю становили 
6,2 млн.т.   

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Den_rodunu_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_Narodonaselen_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_trade_2022.pdf

