
19 вересня – День Харківської області  та День визволення  
Харківської області від нацистських загарбників 

31,4 тис.км2* 

          Наявне  
населення –  

2675,6 тис. осіб** 

Оборот роздрібної  
торгівлі – 72,5 млрд.грн  
(3 місце) 

Кількість працівників, 
задіяних у виконанні 
наукових досліджень і 
розробок – 14,2 тис. осіб  
(2 місце) 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції, (товарів, послуг) –  

190,4 млрд.грн (5 місце 
серед регіонів України) 

Прийняття в експлуатацію 
житла (нове будівництво) – 

528,9 тис.м2 загальної площі  
(5 місце) *** 

Капітальні інвестиції 
(у фактичних цінах) – 

19,4 млрд.грн (6 місце) 

Кількість студентів у закладах 
вищої освіти на початок 
2018/19 навчального року –  
171,1 тис. осіб (2 місце) 

* За даними Головного управління Держгеокадастру у Харківській області станом на 01.01.2016. 
** За оцінкою, на 1 січня 2019 року. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних 
щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  
*** З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону України 
від 03.07.2018 № 158). 
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За підсумками 2018 року: 

Харківська обласна рада V скликання прийняла рішення про щорічне відзначення 19 вересня Дня Харківської області.  
Цю дату приурочено до дня остаточного визволення в 1943 році нашого краю від німецько-фашистських загарбників 

Продукція сільського 
господарства –  

14,9 млрд.грн (6 місце) 

Рівень безробіття населення 
(за методологією МОП) – 
5,3% (1 місце) 



September 19 – Day of Kharkiv Region and  
Day of liberation of Kharkiv region from fascist invaders 

31,4 thsd.sq.km* 

              Present  
population – 

2675,6 thsd.persons** 

Agricultural production –  
14,9 bln.UAH (6th place) 

Retail trade turnover –  
72,5 bln.UAH (3rd place) 

Number of R&D personnel– 
14,2 thsd. persons 
(2nd place) 

Sold industrial production 
(goods, services) –  

190,4 bln.UAH (5th place among 
Ukrainian regions) 

Putting into service of new 
residential buildings (new 

building) – 528,9 thsd.sq.m of 
total size*** (5th place) 

Capital investment  
(at current prices) – 

19,4 bln.UAH (6th place) 

ILO unemployment rate of 
population – 5,3% (1st place) 

* Data from the Main Department of StateGeoCadastre in Kharkiv region as of January 1, 2016. 
** By estimate, as of January 1, 2019. The number of population (estimation) is calculated according to the available administrative data on 
the official birth and death registration including changes in registration of the residence. 
*** Including data on the total area of residential building put into service according to the order (Decree № 158 of July, 2018 of the Ministry 
of Region). 

By the results of 2018: 

Kharkiv Regional Council of the 5th convocation has decided to celebrate the Day of Kharkiv region annually on 
the 19th of September. The date is dedicated to the final day of liberation from the fascist invaders in 1943. 
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Students of institutions of higher 
education at the beginning of 
2018/2019 academic year –  
171,1 thsd. persons (2nd place) 


