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У статистичному огляді представлені дані, які характеризують економічне та 

соціальне становище Житомирської області за період з 1991 по 2020 роки.  

Розрахований на широке коло користувачів. 

 
Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики  
у Житомирській області 
 

• адреса: вул. Миколи Сціборського, 6а, кімн. 503, 507 м.Житомир, 10003, Україна 

• телефон: (0412) 47–33–73, 42–12–44 

• електронна пошта: stat@zt.ukrstat.gov.ua 

• вебсайт: www.zt.ukrstat.gov.ua 

 
СКОРОЧЕННЯ 
 

 

% – відсоток млн. – мільйон 

г – грам мм – міліметр 

га – гектар од – одиниця 

грн – гривня пас.км – пасажиро-кілометр 

дал – декалітр р. – рік 

дол. США – долар США рр. – роки 

кг – кілограм стор. – сторінка 

км – кілометр т – тонна 

км2 – квадратний  
кілометр 

туб. – тисяча умовних банок 

крб – карбованець табл. – таблиця 

л – літр тис. – тисяча 

м. – місто ткм – тонно-кілометр 

м2 – квадратний метр ц – центнер (100 кг) 

м3 – кубічний метр шт – штук 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

  

Тире (–)  – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації  

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу  

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 

використаними у таблиці розрядами 

«у тому числі» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, 

коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових  

не дорівнює підсумку. 
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