
Прес-реліз до Міжнародного дня сільських жінок 
 

Міжнародний день сільських жінок, встановлений рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН 18 грудня 2007 року і відзначається щороку 
15 жовтня під гаслом соціальної допомоги жінкам, які проживають у селі. 

У більшості сучасних країн сільські жінки грають вирішальну і 
координуючу роль у вирощуванні продовольчих сільськогосподарських 
культур і в значній частині галузі сільськогосподарського виробництва, 
тваринництва, птахівництва.  

У ІІ кварталі 2019 року середньооблікова кількість штатних 
працівників–жінок за видом економічної діяльності "Сільське господарство" 
складала 7937 осіб, середньомісячна номінальна заробітна плата яких – 
6669 грн. 

На початок 2019 року, за оцінкою, чисельність постійного населення у 
сільській місцевості Харківської області становила 511,3 тис. осіб, з них 
268,3 тис. жінок (52,5%). Із загальної чисельності жінок області, у 
сільській місцевості проживали 18,8%.  

У віковій структурі жінок, які проживають у сільській місцевості, 
питома вага дівчат у віці 0–19 років становила 16,8%, жінок у віці 20–
39 років – 24,3%, у віці 40–59 років – 27,5%, у віці 60 років і старше – 
31,4%.  

У сільській місцевості на 1000 жінок припадає 906 чоловіків. Сільські 
жінки живуть довше, ніж городянки (середній вік жінок у сільській 
місцевості – 45,8 років, а у міських поселеннях – 44,3 роки). Також жінки у 
сільській місцевості старше чоловіків на 5,4 роки. 

У 2018 році в сільській місцевості зареєстровано 1817 шлюбів  (11,3% 
від загальної кількості в області). Середній вік нареченої становив 
30,9 років. Більшість жінок (67,9%) укладали шлюб вперше. 

У 2018 році в сільській місцевості народилися 3935 малюків 
(2020 хлопчиків та 1915 дівчаток). Із загальної кількості народжених в 
області дівчаток, 20,4% народились у сільській місцевості. Здебільшого 
жінки ставали молодими мамами у віці 25–29 років – 30,5%, 20–24 роки – 
28,0%, 30–34 роки – 22,2%. Більшість немовлят (68,5%) з’явилося на 
світ у матерів, які перебували в зареєстрованому шлюбі. 

Вітаємо жінок, які проживають і працюють у сільській місцевості зі 
святом! Бажаємо міцного здоров'я, великого сімейного щастя та теплих 
родинних стосунків! Дякуємо за Вашу нелегку працю! 
 

 

Довідки за телефоном: (057) 731  43  54 

Більше інформації: http://kh.ukrstat.gov.ua 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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