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

У І півріччі 2022 р. експорт товарів становив 
421,0 млн.дол. США, імпорт – 538,6 млн.дол. 
Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами із 135 країн світу. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
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ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 

За даними вибіркового опитування, проведеного 
у січні 2022 р., упродовж 2021 р. 47,7% 
домогосподарств Харківщини постійно відмовляли 
собі у найнеобхіднішому, крім харчування; у 35,3% – 
було достатньо доходів, але заощаджень вони не 
робили; у 14,5% – було достатньо доходів і вони 
робили заощадження; 2,5% – не вдавалося 
забезпечувати навіть достатнє харчування. 

 
За даними вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств, проведеного у грудні 2021 р., із 
загальної кількості населення у віці 25 років і старші 
вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) 
рівня мають 37,4%. 
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14 СЕРПНЯ 2022 РОКУ –  
ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА 

За результатами обстеження 
робочої сили, у 2021 р. кількість 
зайнятого населення Харківської 
області у віці 15–70 років за 
видом діяльності "Будівництво" 
становила 55,2 тис. осіб.  

12 СЕРПНЯ – ДЕНЬ МОЛОДІ  

Індекс споживчих цін у Харківській області у 
липні 2022 р. порівняно з попереднім місяцем 
становив 100,0%, з початку року – 118,8%. 

ЦІНИ 

На 1 січня 2022 р. 
чисельність постійного насе-
лення Харківської області (за 
оцінкою) складала 2583,3 тис. 
осіб, з них молоді (людей віком 
від 14 до 35 років) – 675,9 тис. 
осіб, або 26,2% до загальної 
чисельності населення області.  

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_bud_2022_1.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_molod_2022.pdf
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело   
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За даними офіційного вебсайту 
аеропорту "Харків" (https://hrk.aero) 
у 2021 р. загальний пасажиропотік 
Харківського аеропорту склав 
1159,9 тис. пасажирів, у т.ч. у 
міжнародному сполученні – 
1063,8 тис. За цей період було 
виконано 5272 авіаційні вильоти. 

27 СЕРПНЯ 2022 РОКУ – ДЕНЬ АВІАЦІЇ  

04 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ – ДЕНЬ ПІДПРИЄМЦЯ 

23 СЕРПНЯ – ДЕНЬ МІСТА ХАРКОВА  

За оцінкою, на початок 
2022 р. в м. Харкові 
проживало 1 401 558 осіб, або 
54,3% від загальної чисельності 
населення Харківської області. 

За даними Реєстру 
статистичних одиниць, на 01 липня 
2022 р. було зареєстровано 86986 
юридичних осіб та 118270 фізичних 
осіб-підприємців.  

http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Kharkiv_2022.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Aviation_Day_20222.pdf
http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika/2022/Inf_pidpr_2022.pdf

