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В цьому дайджесті представлені короткі 
анотації статистичної інформації, яка була 
підготовлена протягом тижня. 

ОСВІТА 

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БЕЗ 
ТЮТЮНУ 

Кількість закладів дошкільної освіти в 
Харківській області на кінець 2019 р. складала  
742 од. Кількість вихованців у цих закладах 
становила 77,4 тис. осіб.  

У 2019 році в Харківській області народилось  
18,0 тис. немовлят. На 1 січня 2019 року в Харківській 
області налічувалось 432,3 тис. дітей та підлітків у віці 
0–17 років, з них 51,5% хлопців і 48,5% дівчат. 

У Харківській області, за даними вибіркового 
опитування домогосподарств проведеного у  
2019 році, про паління повідомили 348,7 тис. осіб.  
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

ЕНЕРГЕТИКА 

У Харківській області у квітні 2020 р. мережа 
автозаправних станцій (АЗС) налічувала  
513 одиниць. Загальний товарооборот від продажу 
світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС 
становив 444,2 млн.грн. Роздрібний товарооборот 
від продажу світлих нафтопродуктів і газу у квітні 
2020 р. становив 326,1 млн.грн. 

Під урожай сільськогосподарських культур  
2019 року у Харківській області було внесено  
117,4 тис. т мінеральних добрив, 628,9 тис. т 
органічних добрив та 1,6 тис. т пестицидів. 

У січні–березні 2020 р. підприємствами та 
організаціями області за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 3212,6 млн.грн капітальних 
інвестицій. 

Індекс промислової продукції у Харківській 
області в січні–квітні 2020 р. порівняно з 
відповідним періодом минулого року склав 95,1%.  



Довідки за телефонами: (057) 706  26  98, 731  43  54, 706  26  36 
Більше статистичних матеріалів на сайті www.kh.ukrstat.gov.ua 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело   
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

НАУКА 

У 2019 р. загальний обсяг витрат на виконання 
наукових досліджень і розробок становив  
2864,2 млн.грн. Кількість працівників, задіяних у 
виконанні  наукових досліджень і розробок 
становила 12550 осіб. 

У 2019 році на території Харківської області 
утворилося 1752,3 тис. т відходів, з них  
49,5 тис. т I-III класів небезпеки.  

Протягом 2019 року утилізовано 194,2 тис. т 
відходів, спалено 79,4 тис. т, видалено у спеціально 
відведені місця чи об’єкти 957,7 тис. т.  


