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В цьому дайджесті коротко представлена 
статистична інформація, підготовлена 
протягом тижня. 

РИНОК ПРАЦІ 

За результатами обстеження робочої сили в                
І півріччі 2021 р. кількість зайнятого населення 
Харківської області у віці  15 років і старше становила 
1185,2 тис. осіб, а у віці   15–70 років – 1181,9 тис. осіб. 
Кількість безробітного населення віком 15 років і старше 
та у віці 15–70 років склала по 86,8 тис. осіб.  

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше 
становив 52,4%, а серед населення віком 15–70 років – 
59,4%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років 
і старше та серед осіб у віці 15–70 років склав по 6,8%.   

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Середня номінальна заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ та організацій області у 
серпні 2021 р. становила 12072 грн. 

На 1 вересня 2021 р. сума заборгованості з виплати 
заробітної плати становила 483,9 млн.грн.  

У Харківській області у серпні 2021 р. мережа 
автозаправних станцій (АЗС) налічувала 470 одиниць.  

Загальний товарооборот від продажу світлих 
нафтопродуктів і газу через мережу АЗС становив    
1050,0 млн.грн, роздрібний товарооборот – 854,4 млн.грн.  

ЕНЕРГЕТИКА 
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У січні–серпні 2021 р. до 
Головного управління статистики у 
Харківській області надійшло         
72 запити відповідно до Закону 
України "Про доступ до публічної 
інформації". На  всі  запити відповіді 
були надані у встановлені  
законодавством терміни.  

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАГАЛЬНОГО  
ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

 (28 вересня) 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами області у січні–серпні 
2021 р. становив 10,8 млрд.грн.  

Індекс будівельної продукції порівняно із січнем–
серпнем 2020 р. склав 109,7%. 

БУДІВНИЦТВО 

ТРАНСПОРТ 

У січні–серпні 2021 р. вантажообіг підприємств 
транспорту становив 11,9 млрд.ткм, перевезено        
27,3 млн.т вантажів.  

Пасажирообіг підприємств транспорту становив         
2,9 млрд.пас.км. Послугами пасажирського транспорту 
скористалися 200,5 млн. пасажирів. 
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У 2020 р. бібліотечне 
обслуговування Харківщини 
здійснювали 794 бібліотеки. 

Бібліотечний фонд на кінець 
2020 р. становив 17,4 млн. 
примірників. Діяльність бібліотечних 
закладів забезпечували 1787 пра-
цівників.  

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК 
 (30 вересня) 

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2021/1International Day for Universal Access to Information _2021.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2021/Vseukr_den_bibliotek_2021.pdf


Довідки за телефонами: (057) 706 26 98, 731 43 54, 706 26 36, (063) 816 50 10 
Більше статистичних матеріалів на сайті www.kh.ukrstat.gov.ua 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело 
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  
(1 жовтня) 

За оцінкою, на початок 2021 р. 
чисельність постійного населення 
Харківської області у віці 65 років і 
старше становила 455 716 осіб. 

У віковій структурі населення 
питома вага осіб у віці 65 років і 
старше складала 17,4%, у віці       
60 років і старше – 24,6%. 

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ДНЯ ВЧИТЕЛЯ  
(3 жовтня 2021 р.) 

За результатами обстеження 
робочої сили в 2020 р. кількість 
зайнятого населення у віці 15–70 років 
у сфері освіти становила 104,9 тис. осіб.  

На початок 2020/21 навчального року 
в області функціонували 734 заклади 
загальної середньої освіти. Навчальний 
процес забезпечували 22655 вчителів, 
які навчали 258,8 тис. учнів. 

Чисельність постійного насе-
лення Харківської області, за 
оцінкою, на початок 2021 р. 
становила 2618,2 тис. осіб, з них 
81,0% – мешканці міст. 

У середньому на одну особу 
припадало 25,7 м2 загальної площі 
житлового фонду.  

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЖИТЛА  
(4 жовтня 2021 р.) 

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2021/Den_ludei_pohil_2021_6.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2021/2Den_osvit_2021.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2021/1World Habitat Day.pdf

