
Перелік матеріалів січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище 

Богодухівського району Харківської 

області у 2021 році" 
повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Ізюмського 

району Харківської області у 2021 

році" повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище 

Красноградського району 

Харківської області у 2021 році" 
повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Куп’янського 

району Харківської області у 2021 

році" повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Лозівського 

району Харківської області у 2021 

році" повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Харківського 

району Харківської області у 2021 

році" повна версія

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Чугуївського 

району Харківської області у 2021 

році" повна версія

презентаційна 

версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень

"Сучасна жінка Харківщини: 

статистичний портрет" повна версія

Інформаційний бюлетень 

"Харківщина у 2021 році"
повна версія

Інформаційний бюлетень "Діти, 

жінки та сім’я в Харківській області 

у 2021 році" повна версія

повна версіяповна версія повна версія повна версія

Календар оприлюднення статистичних публікацій Головного управління статистики у Харківській області у 2022 році

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Комплексні статистичні публікації

Статистичний бюлетень "Соціально-

економічне становище Харківської 

області"

Статистичний щорічник                             

"Харківська область у 2021 році"

повна версія повна версія повна версія повна версія повна версіяповна версія повна версіяповна версія

Статистичний огляд "Статистичний 

огляд соціально-економічного 

становища Харківської області за 

січень–листопад 2021 року/за 2021 

рік"



Перелік матеріалів січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформаційний бюлетень 

"Самооцінка населенням Харківської 

області стану здоров’я та рівня 

доступності окремих видів медичної 

допомоги у 2021 році" повна версія

Інформаційний бюлетень 

"Соціально-демографічні 

характеристики домогосподарств 

Харківської області у 2022 році" повна версія

Інформаційний бюлетень

"Доступ домогосподарств 

Харківської області до Інтернету за 

2021 рік" повна версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень

"Дошкільна освіта в Харківській 

області у 2021 році" 
повна версія

Інформаційний бюлетень "Загальна 

середня та професійна (професійно-

технічна) освіта в Харківській 

області у 2021 році" 
повна версія

Інформаційний бюлетень "Вища та 

фахова передвища освіта в 

Харківській області у 2021 році" 
повна версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень 

"Заборгованість із виплати 

заробітної плати у Харківській 

області на 1 січня/1 квітня/                   

1 липня/1 жовтня 2022 року" повна версія повна версія повна версія повна версія

повна версіяповна версія

Ринок праці

Демографічний щорічник 

"Населення Харківської області"

Статистичний бюлетень "Розподіл 

постійного населення Харківської 

області за статтю та віком на 1 січня 

2022 року"

повна версіяповна версіяповна версія

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

повна версія

Населення та міграція

Доходи та умови життя

Статистичний бюлетень

"Демографічні дані по Харківській 

області"

повна версія

Освіта

Статистичний збірник

"Праця Харківської області"

повна версія повна версія повна версіяповна версіяповна версія повна версія
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БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень "Викиди 

забруднюючих речовин і 

парникових газів у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел 

викидів у Харківській області в 2021 

році" повна версія

Інформаційний бюлетень "Витрати 

на охорону навколишнього 

природного середовища в 

Харківській області у 2021 році"
повна версія

Інформаційний бюлетень 

"Утворення та поводження з 

відходами в Харківській області

за 2021 рік" повна версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень

"Тваринництво Харківської області у 

2021 році" 
повна версія

Інформаційний бюлетень

"Площі, валові збори, урожайність 

сільськогосподарських 

культур, плодів та ягід Харківської 

області у 2021 році" 

Статистичний збірник

"Сільське господарство Харківської 

області"

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Будівництво

Інформаційний бюлетень "Посівні 

площі сільськогосподарських 

культур під урожай 2022 року в 

Харківській області" 

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник

"Діяльність суб’єктів великого, 

середнього, малого та 

мікропідприємництва Харківської 

області"

Інформаційний бюлетень

"Будівництво Харківщини у 2021 

році"

повна версія

Діяльність підприємств

повна версія

Статистичний збірник

"Навколишнє середовище 

Харківської області"

повна версія

Навколишнє середовище

повна версія



Перелік матеріалів січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Інформаційний бюлетень "Збирання 

врожаю сільськогосподарських 

культур у Харківській області на 1 

грудня 2022 року" 
повна версія

Інформаційний бюлетень 

"Діяльність лісового, мисливського 

та рибного господарств у 

Харківській області" повна версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Інформаційний бюлетень "Робота 

транспорту Харківської області у 

2021 році" 
повна версія

Інформаційний бюлетень "Шляхи 

сполучення Харківської області у 

2021 році"
повна версія

Інформаційний бюлетень 

"Зовнішньоекономічна діяльність 

Харківської області 

з країнами ЄС у 2021 році" повна версія

Інформаційний бюлетень

"Зовнішня торгівля Харківської 

області у 2021 році" повна версія

презентаційна 

версія

                                                                

інфографіка

Транспорт

Статистичний збірник

"Наукова та інноваційна діяльність 

Харківської області"

Наука, технології та інновації

Зовнішньоекономічна діяльність

повна версія повна версія повна версія

Інформаційний бюлетень

"Індекси споживчих цін у 

Харківській області"

Статистичний бюлетень

"Туризм та відпочинок у Харківській 

області у 2021 році"

Туризм

Ціни

повна версія повна версія повна версія повна версія повна версія повна версія повна версія повна версія повна версія


