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   У інформаційному бюлетені наведені 
підсумки опитування домогосподарств, 
які взяли участь в обстеженні умов 
життя домогосподарств, за програмою 
основного (базового) інтерв’ю, 
проведеного в листопаді 2019 року. 
 
 
   Програма цього інтерв’ю включає 
питання щодо характеристики 
домогосподарства в цілому: склад, 
житлові умови, наявність і використання 
земельних ділянок, худоби, птиці та 
бджіл; а також рівень освіти та статус 
зайнятості членів домогосподарства. 



Із загальної кількості домогосподарств Харківській області  
21,2% домогосподарств складаються з однієї особи, 35,3% -  

з двох осіб, 27,7% - з трьох осіб, 15,8% - з чотирьох та більше осіб. 



Розподіл домогосподарств з 
дітьми за віком дітей 

 
 У Харківській області налічується 373,4 тис. 

домогосподарств з дітьми.  
У складі 65,9 тис. домогосподарств діти  

не мають одного чи обох батьків. 
 

 Із загальної кількості домогосподарств  
729,0 тис. - домогосподарства без дітей,  
з яких 230,4 тис. складаються з 1 особи.   
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В області 230,4 тис. 

домогосподарств складаються  
з 1 особи, з яких у 

працездатному віці – 38,6%,  
у непрацездатному – 61,4%.   

 

Із загальної кількості 
домогосподарств   

Розподіл домогосподарств за кількістю 
працюючих осіб 
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Середня кількість 
працюючих в 

розрахунку на одне 
домогосподарство 

складає 1,1 особи. 



У власному житлі проживає переважна 
кількість домогосподарств Харківської 

області - 95,4%, наймають його у 
фізичних осіб - 2,6%,  

мешкають у відомчому житлі – 1,3%,  
у державному - 0,7%.  
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Найбільша частина домогосподарств мають 
двокімнатне або трикімнатне житло  

(35,3% та 29,5% відповідно),  
18,5% домогосподарств проживає в 

чотирьох і більше кімнатах,  
16,7% – в одній кімнаті.  
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У розрахунку на одну 
особу середній розмір 
загальної площі житла 

домогосподарств 
становить 23,5 м2,  
житлової – 16,1 м2.  

 

Частка населення,  
яка живе у 

перенаселеному житлі 
складає 50,3%.  
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•до 7,5 м2 
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•9,01 м2 – 13,65 м2 
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•13,66 м2 – 20,0 м2  

10,2% 
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•понад 25,01 м2 

Розподіл домогосподарств за розміром житлової площі на 1 особу 

Середній розмір площі житла 
домогосподарств 

(у розрахунку на одну особу) 

у міській 
місцевості 
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Житлової 

18,4 м2 



За підсумками опитування 
59,0% домогосподарств в 
цілому задоволені своїми 

житловими умовами, 
30,8% - не дуже 

задоволені,  
5,8% - незадоволені своїми 

житловими умовами,  
2,8% - дуже задоволені.  

Обладнання житла домогосподарств 
(у відсотках) 

52,1 

44,0 

89,4 

89,2 

45,7 

0,2 

15,7 

8,6 

27,9 

9,3 

86,8 

3,8 

7,9 

86,7 

8,4 

18,1 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

центральним опаленням 

індивідуальною системою опалення 

водопроводом 

каналізацією 

гарячим водопостачанням 

котлом електричним 

котлом газовим двоконтурним 

котлом твердопаливним 

бойлером електричним 

газовою колонкою 

централізованим газопостачанням 

балонним газом 

електроплитою підлоговою 

ванною або душем 

телефоном 

сміттєпроводом 



Із загальної кількості домогосподарств Харківській області  
12,0% утримують худобу, птицю, бджіл,  

42,6% мають земельні ділянки.  
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•Здається в оренду 

•Для вирощування 
продукції лише для 
власних потреб 

•Для вирощування 
продукції для власних 
потреб і на продаж 

•Тільки почали 
освоювати та інше 

Розподіл земельної площі,  
яка знаходиться у користуванні  

домогосподарств, за видом її використання 

Середня площа землі, яку 
використовує одне 

домогосподарство (серед 
домогосподарств, які 

мають земельні ділянки) 
складає 161,2 соток. 



Частка населення у віці 25 
років і старші, яке має 
рівень освіти не нижче 

першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти  

(базова вища)  
становить 34,4 %. 

 
Середня тривалість 

навчання осіб у віці 25 
років і старші складає  

12,7 років.  

•Повна вища освіта 24,3% 

•Перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти (базова вища) 

5,8% 

•Початковий рівень (короткий 
цикл) вищої освіти (неповна вища) 

13,9% 

Розподіл населення за рівнем освіти  

•Професійна                                                     
(професійно-технічна) освіта 

25,0% 

•Повна загальна середня освіта 
(профільна середня) 

16,7% 

•Базова середня освіта                                                      
(базова загальна середня) 

5,6% 

•Початкова освіта                                                                     
(початкова загальна) 

4,3% 

•Дошкільна освіта 3,8% 

•Не має освіти, але вміє читати і 
писати та неписьменні 

0,6% 
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Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
результати основного (базового) інтерв’ю, проведеного у 
листопаді 2019 року в домогосподарствах, відібраних для 
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Main Department of Statistics in Kharkiv region 
 
• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 

61002, Ukraine        
• tel.: (057) 706-26-16 
• fax: (057) 706-25-88 
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua  
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua  

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36. 
 

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36. 

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/

