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ПЕРЕДМОВА 

 

“Статистичний щорічник Житомирської області” за 2020 рік містить широкий спектр 

статистичних показників соціального, екологічного та економічного стану області у 2020 році 

порівняно з 2000, 2005, 2010, 2015–2019 роками. 

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами  

продукції, організаційно-правовими формами, містами та районами.  

Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміні-

стративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постанови Верховної 

Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні харак-

теристики; 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 раху-

нки; 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; зовнішньоекономічна ді-

яльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порі-

вняння. До розділів статистичного щорічника надані короткі методологічні пояснення.  

Показники соціально-економічного становища регіонів України за 2014–2020 роки, 

вміщені в останньому розділі, наведено без урахування тимчасово окупованої території  

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. При цьому забезпечено порівнянність відносних показни-

ків. Дані по Донецькій та Луганській областях наведені по підприємствах, установах та  орга-

нізаціях, які подали звітність до органів державної статистики.  

Дані по м. Малину наведено починаючи з 2005 року, який віднесено до міст  

обласного значення у листопаді 2003 року. 

Значна кількість показників подається у ретроспективі. Деякі показники є поперед-

німи та будуть уточнені в наступних виданнях; показники попередніх років уточнені по відно-

шенню до раніше опублікованих. 

Збірник буде цікавий широкому колу користувачів: працівникам державних  

установ, викладачам, аспірантам, студентам, підприємцям; всім, хто бажає ознайомитись з 

процесами, які відбуваються в соціальній, екологічній та економічній сфері нашого краю. Ок-

ремо підготовлено електронну версію щорічника на компакт-диску. Звертаємо увагу на те, 

що статистичну інформацію щодо соціально-економічного становища області можна отри-

мати на вебсайті Головного управління статистики у Житомирській області 

(www.zt.ukrstat.gov.ua). 

Використовувати дані щорічника можна тільки з посиланням на джерело інформації. 

 

 
Головне управління статистики у Житомирській області  
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