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Статистичний збірник

"Праця Харківської області"

Соціальний захист

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

повна версія повна версія повна версія

Ринок праці

повна версія

Статистичний бюлетень "Розподіл 

постійного населення Харківської 

області за статтю та віком на 1 січня 

2021 року"

Будівництво

повна версія повна версія повна версія повна версіяповна версія

Економічна доповідь

"Про соціально-економічне 

становище Харківської області" 

Статистичний збірник

"Демографічний щорічник 

"Населення Харківської області"

Календар випуску статистичних публікацій Головного управління статистики у Харківській області у 2021 році

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Комплексні статистичні публікації

Статистичний збірник

"Жінки та чоловіки в Харківській 

області"

Статистичний бюлетень

"Соціально-економічне становище 

Харківської області"

Статистичний щорічник                             

"Харківська область у 2020 році"

повна версія повна версія

Статистичний бюлетень

"Демографічні дані по Харківській 

області"

повна версія

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

Доходи та умови життя

Населення та міграція

Статистичний бюлетень

"Соціально-демографічні 

характеристики домогосподарств 

Харківської області у 2021 році"

повна версія
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інфографіка

Статистичний збірник

"Житлове будівництво Харківської 

області"

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник

"Навколишнє середовище 

Харківської області"

Навколишнє середовище

Промисловість

Статистичний збірник

"Промисловість Харківської області"

Туризм

Статистичний бюлетень

"Туризм та відпочинок в Харківській 

області у 2020 році"

Статистичний збірник

"Діяльність суб’єктів великого, 

середнього, малого та 

мікропідприємництва Харківської 

області"

Статистичний бюлетень

"Площі, валові збори та урожайність 

сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід та винограду у 

Харківській області 

у 2020 році"

Статистичний збірник

"Сільське господарство Харківської 

області"

Наука, технології та інновації

Статистичний бюлетень 

"Посівні площі 

сільськогосподарських культур під 

урожай 2021 року в Харківській 

області" 

Діяльність підприємств

Статистичний збірник

"Наукова діяльність Харківської 

області"

повна версія
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