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У даному каталозі презентовано перелік статистичних публікацій, які 

містять інформацію щодо соціально-економічного становища Житомирської 
області. Показники наведені за видами економічної діяльності, у розрізі міст і 
районів області. Видання можуть зацікавити фахівців та широке коло 
користувачів. 

Звертаємо увагу, що для зручності користувачів розділи статистики, за 
якими розподілено статистичні публікації, подаються в алфавітному порядку. 

Публікації, а також інші статистичні та аналітичні матеріали, що не 
передбачені планом державних статистичних спостережень, можуть бути 
підготовлені на замовлення користувачів статистичної інформації на платній 
основі. 

 

 

 
 
 
 
 

Поширення статистичних публікацій 
Головного управління статистики у Житомирській області 
 
Управління поширення інформації та комунікацій  
адреса: 10003 м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6-а 
кімн.503, 504, 507, 509 
тел. (0412) 22-58-20, 22-32-22  
електронна пошта: stat@zt.ukrstat.gov.ua 
веб-сайт: www.zt.ukrstat.gov.ua 

 
 
 
 
 

Символи: 
 

 
друковане видання – (паперова версія) 

 
e-mail – (електронна версія) 

 
 cd-rom – (компакт-диск) 
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І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

 КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 
Статистичний збірник 
«Статистичний щорічник Житомирської області» за 2018 рік 

 
друковане видання 

 
компакт-диск 

 
електронна версія 

 
Містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного 

та екологічного стану області у 2018 році порівняно з попередніми роками. 
Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, 

організаційними формами, містами та районами. Окремий розділ містить 
основні показники за регіонами України. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та 
економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови 
життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; 
культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє 
середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та 
кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; 
енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт 
і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність 
підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння. 

Кількість сторінок – 500 
Термін видання: 20 вересня 2019 року 

 
Статистичний збірник 
«Житомирщина у цифрах» у 2018 році 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

 
Містить статистичні показники соціально-економічного та екологічного 

стану області у 2018 році порівняно з попередніми роками. 
Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, 

організаційними формами, містами та районами. Окремий розділ містить 
основні показники за регіонами України. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та 
економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови 
життя; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; правосуддя та 
злочинність; навколишнє середовище; національні рахунки; ціни; Єдиний 
державний реєстр підприємств та організацій України; промисловість; сільське 
господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; капітальні 
інвестиції та будівництво; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; 
внутрішня торгівля; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.  

Кількість сторінок – 150 
Термін видання: 04 червня 2019 року 
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Статистичний збірник 
«Жінки і чоловіки Житомирщини», 2018 рік 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

 
Містить інформацію представлену у ґендерному аспекті на основі даних 

державної статистичної та адміністративної звітності, матеріалів вибіркових 
обстежень. Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні 
показники; ринок праці; охорона здоров’я; освіта; соціальний захист, 
фізкультура та спорт; правопорушення. Включено інформацію в розрізі міст і 
районів області. Кожний розділ містить табличний матеріал, діаграми та 
методологічні пояснення. Наведено аналітичний огляд щодо ґендерних аспектів 
Житомирщини.  

Кількість сторінок – 200 
Термін видання: 15 жовтня 2019 року 

 
Доповідь  
«Про соціально-економічне становище Житомирської області» 
за січень/січень–______________(місяць) 2019 року (повна версія) 

Кількість сторінок – 50 
Термін видання (щомісячно): 04.01, 04.02, 06.03, 03.04, 06.05, 03.06, 
04.07, 02.08, 04.09, 03.10, 04.11, 04.12 

 
Статистичний бюлетень 
«Соціально-економічне становище Житомирської області» 
за січень/січень–______________(місяць) 2019 року (повна версія) 

Кількість сторінок – 70 
Термін видання (щомісячно): 04.01, 04.02, 06.03, 03.04, 06.05, 03.06, 
04.07, 02.08, 04.09, 03.10, 04.11, 04.12 

 
РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА 

 

Статистичний збірник 
«Житомир», 2018 рік 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

Містить статистичні показники соціально-економічного та екологічного 
стану міста Житомира у 2018 році порівняно з попередніми роками. Збірник 
сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні 
характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, населені пункти та 
житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнього 
середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні 
інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня 
торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. В окремий розділ виділені 
зіставлення показників по містах – обласних центрах України.  

Кількість сторінок – 100 
Термін видання: 03 вересня 2019 року 
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IІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 
Статистичний збірник 
«Чисельність населення Житомирської області», 2018 рік 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

 

У збірнику наведено дані про адміністративно-територіальний устрій 
Житомирської області, чисельність наявного населення в розрізі районів, міст, 
селищ міського типу, щільність населення по районах, чисельність та статево-
віковий склад постійного населення міст і районів області, середній та 
медіанний вік населення. Окремі показники наведено по Україні та її регіонах. 

Кількість сторінок – 75 
Термін видання: 27 липня 

 
Експрес-випуск 

«Демографічна ситуація» 

Термін видання (щомісячно): до 22 числа 
 

РИНОК ПРАЦІ 
 

Зайнятість та безробіття 
 
Експрес-випуск 
«Зайнятість та безробіття населення» 

Термін видання (щоквартально): 27 березня, 26 червня, 25 вересня,  
26 грудня 
 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 
 
Експрес-випуск 
«Заробітна плата» 

Термін видання (щомісячно): до 04 числа наступного місяця 
 
Експрес-випуск 
«Заборгованість із виплати заробітної плати» 

Термін видання (щомісячно): до 04 числа наступного місяця 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЖИТЛО 
 
Експрес-випуск 
«Про надання населенню субсидій» 

Термін видання (щомісячно): до 26 числа 
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО  
 
Експрес-випуск 

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг» 

Термін видання (щомісячно): до 05 числа наступного місяця 

 
IIІ. ЕКОНОМІЧНА  СТАТИСТИКА 

 
БУДІВНИЦТВО 

 
Експрес-випуск 
«Житлове будівництво» 

Термін видання (щоквартально): 28 лютого, 30 травня, 30 серпня,  
28 листопада 

 
Експрес-випуск 
«Виробництво будівельної продукції» 

Термін видання (щомісячно): до 28 числа 
  

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 
Експрес-випуск 
«Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств 
роздрібної торгівлі»  

Термін видання (щоквартально): 03 квітня, 14 червня,16 вересня, 16 грудня 
 
Експрес-випуск 
 «Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС» 

Термін видання (щомісячно): до 28 числа 
 
Експрес-випуск 
 «Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової 
торгівлі» 

Термін видання (щоквартально): 03 квітня, 14 червня, 16 вересня,  
16 грудня 

 
ПОСЛУГИ 

 
Експрес-випуск 
«Обсяг реалізованих послуг» 

Термін видання (щоквартально): 28 лютого, 30 травня, 28 серпня,  
28 листопада 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
Статистичний збірник 
«Промисловість Житомирської області» 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

 

У збірнику наведені статистичні дані, які комплексно характеризують 
промислове виробництво області у 2018 році в порівнянні з попередніми 
роками. До збірника включено дані про кількість промислових підприємств, 
індекси промислової продукції, обсяги і структуру реалізованої промислової 
продукції, середньооблікову кількість штатних працівників та їхньої 
середньомісячної заробітної плати, структуру й динаміку капітальних інвестицій, 
викиди забруднюючих речовин у атмосферу, показники діяльності підприємств 
промисловості, у т.ч. фінансовий стан, за їх розмірами. 

Кількість сторінок – 100 
Термін видання – 01 грудня 

 
Експрес-випуск 
«Промислове виробництво» 

Термін видання (щомісячно): до 28 числа  
 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
Статистичний збірник 
«Сільське господарство Житомирської області», 2018 рік 

 
друковане видання 

 
електронна версія 

 

Статистичний збірник містить дані за 2013–2018 роки про стан сільського 
господарства області. Відображені ресурсні можливості сільського 
господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, 
споживання сільськогосподарської продукції, баланси продовольчих ресурсів. 
Інформація надана у розрізі районів та за категоріями господарств. В окремих 
розділах представлені основні характеристики діяльності фермерських 
господарств та домогосподарств у сільській місцевості.  

Кількість сторінок – 210  
Термін видання: 24 жовтня 

Експрес-випуск 
«Індекси сільськогосподарської продукції» 

Термін видання: до 23 числа 

 
ТРАНСПОРТ 

 
Експрес-випуск 
«Підсумки роботи транспорту» 

Термін видання (щомісячно): до 24 числа 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Експрес-випуск 
«Зовнішня торгівля товарами» 

Термін видання (щомісячно): до 19 числа 
 
Експрес-випуск 
 «Зовнішня торгівля послугами» 

Термін видання (щоквартально): 15 лютого, 16 травня, 15 серпня,  
15 листопада 

 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ  
 
Експрес-випуск 
«Валовий регіональний продукт» за 2017 рік (остаточні дані) 

Термін видання: 29 березня 
 
Експрес-випуск 
«Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту» за 2018 рік 
(попередні дані) 

Термін видання: 09 липня 
 

Експрес-випуск  
«Доходи та витрати населення по регіонах» за 2017 рік (остаточні дані) 

Термін видання: 18 січня 
 
Експрес-випуск  
«Доходи та витрати населення по регіонах» за 2018 рік (попередні дані) 

Термін видання: 26 квітня 
 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 
Експрес-випуск 
«Індекси споживчих цін» 

Термін видання (щомісячно): до 15 числа 


