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В цьому дайджесті коротко представлена 
статистична інформація, підготовлена 
Головним управлінням статистики у 
Харківській області протягом місяця 

У січні–квітні 2022 р. експорт товарів становив 
318,5 млн.дол. США, імпорт – 381,2 млн.дол. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами із 132 країн світу. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
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НАСЕЛЕННЯ 

У Харківській області на 1 січня 2022 р. 
чисельність постійного населення складала 2583,3 тис. 
осіб, з них 1384,6 тис. жінок. Міське населення становило 
81,1% від загальної чисельності постійного населення. 

У віковій структурі населення частка дітей у віці 
0–14 років становила 13,5%, частка населення у віці 
65 років і старше – 17,5%. 

ОСВІТА 

Кількість закладів дошкільної освіти у 
Харківській області на кінець 2021 р. склала 745 од. 

Кількість місць у них становила 80,0 тис.од.  
Кількість вихованців у цих закладах на кінець 

2021 р. становила 71,7 тис. осіб.  
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5 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

За попередніми даними 
Держстату, в 2021 р. викиди 
забруднюючих речовин і 
парникових газів в атмосферне 
повітря від пересувних джерел 
забруднення в Харківській 
області становили 100,0 тис.т. 

5 ЧЕРВНЯ 2022 р. – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ  
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Індекс споживчих цін у Харківській області у 
травні 2022 р. порівняно з попереднім місяцем 
становив 102,5%, з початку року – 113,2%. 

ЦІНИ 

Під урожай 2021 р. підприємствами Харківської області 
використано 139,1 тис.т мінеральних добрив (у діючій 
речовині), органічних добрив – 585,3 тис.т.  

У 2021 р. обсяг добутих водних біоресурсів суб'єктами 
господарської діяльності області, які здійснювали 
рибогосподарську діяльність, становив 718,6 т. 

http://kh.ukrstat.gov.ua/images/2022/Inf_ecology_2022.jpg
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%BE %D0%94%D0%BD%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 %D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело   
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Частка продукції фермерських 
господарств у загальному обсязі 
продукції сільського господарства 
у 2021 р. склала 14,2%. В структурі 
продукції сільського господарства, 
виробленої фермерськими госпо-
дарствами, частка продукції рос-
линництва становила 98,9%. 

Обсяг виробництва зерна (у масі 
після доробки) фермерськими госпо-
дарствами області склав 8374,8 тис.ц. 

19 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ФЕРМЕРА  

19 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ТА 
ДЕНЬ БАТЬКА 

За даними ЄДРПОУ, станом на 1 січня 2022 р. кількість 
зареєстрованих фермерських господарств у Харківській області 
становила 1863 од. 

12 ЧЕРВНЯ 2022 р. – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ  
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

У 2021 р. середньооблікова кількість 
штатних працівників на підприємствах 
текстильного виробництва, виробництва 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів Харківської області складала 
3611 осіб. 

У 2021 р. в області реалізовано продукції 
легкої промисловості на суму 2,7 млрд.грн. 

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_farmer_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_medical_worker_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_father_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_light_industry_2022.pdf

