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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Житомирської області» 

містить дані про експорт, імпорт товарів та послуг за 2020 та попередні роки.  

Дані щодо основних показників зовнішньої торгівлі отримані за 

результатами державних статистичних спостережень щодо зовнішньої 

торгівлі товарами та зовнішньої торгівлі послугами. 

Інформація у збірнику систематизована за тематикою по 3 розділах: 

– зовнішня торгівля товарами; 

– зовнішня торгівля послугами; 

– зовнішня торгівля регіонів України.  

Дані по регіонах України наведені без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

Матеріали наведені у табличному та графічному зображенні. 

Публікація містить аналітичний огляд та методологічні роз’яснення щодо 

джерел та системи збору інформації, порядку формування показників. 

Збірник розрахований на широке коло користувачів. При його 

використанні посилання на джерело інформації є обов’язковим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКОРОЧЕННЯ  

 

% – відсоток 

грн  – гривня 

дол. CША – долар США 

тис.  – тисяча 

млн. – мільйон 

р.  – рік 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

 
Тире (–) – явищ не було 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

Нуль (0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що        

можуть бути виражені використаними у таблиці            

розрядами 

« у тому числі», 

«з них»  

– означає, що наведено не всі доданки загальної 

суми; трапляються випадки, коли наведено всі 

доданки загальної суми, а при округленні сума 

складових не дорівнює підсумку. 
 

 

 

СКЛАД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС 28) 

 

Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 

Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, 

Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії, Угорщина, Фінляндія, Франція, 

Хорватія, Чехія, Швеція. 
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