
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЗМІ

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 1179,0 тис. осіб, з них 703,3 тис. осіб, або 59,6%,

мешкали у містах та селищах міського типу. За 2021р. чисельність населення області зменшилась на 16463 особи. Зменшення населення відбулося

за рахунок природного та міграційного скорочень – на 15135 та 1328 осіб відповідно. Кількість живонароджених у 2021р. становила 8544 особи,

померлих – 23679 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2022р. середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (із

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 12123 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн). Порівняно

з груднем 2021р. розмір заробітної плати зменшився в середньому на 17,7%, а відносно січня 2021р. зріс на 19,9%.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2022р. до січня 2021р. дорівнював 109,9%.

Сума боргу з виплати заробітної плати на 1 лютого 2022р. порівняно з 1 січня 2022р. збільшилась на 3,2%, або на 0,5 млн.грн, і

становила 16,9 млн.грн.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень 2022р. становив 3003,4 млн.грн, що у порівнянних цінах склало 119,8%

обсягу січня 2021р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень 2022р. у порівнянних цінах зменшився проти грудня 2021р. на 17,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень

2022р. становив 1904,3 млн.грн, або 117,9% обсягу січня 2021р. у порівнянних цінах.

Обсяг роздрібного товарообороту за січень 2022р. у порівнянних цінах зменшився проти грудня 2021р. на 18,9%.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2022 РОКУ



ТРАНСПОРТ

У січні 2022р. вантажообіг підприємств транспорту області склав 307,8 млн.ткм, або 143,5% від обсягу січня 2021р. Підприємствами транспорту 

перевезено 906,4 тис.т вантажів, що становить 132,9% від обсягу січня 2021р.

Послугами пасажирського транспорту у січні 2022р. скористалося 6,0 млн. пасажирів, або 108,3% від обсягу січня 2021р. Усіма видами транспорту 

виконано пасажирообіг в обсязі 135,6 млн.пас.км, що становить 131,1% від обсягу січня 2021р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні 2022р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2021р. становив 93,4%, у т.ч. у підприємствах – 93,7%, у господарствах

населення – 93,3%. Обсяг продукції сільського господарства в постійних цінах 2016р., за розрахунками, становив 474,0 млн.грн.

У тваринництві господарствами всіх категорій порівняно з січнем 2021р. зменшено обсяги виробництва м’яса на 15,3%, молока – на 2,8%.

Разом з тим виробництво яєць збільшилось на 7,8%.

За розрахунками, станом на 1 лютого 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 151,4 тис. голів

(на 8,9% менше, ніж на 1 лютого 2021р.), у тому числі корів – 92,0 тис. (на 5,3% менше). Поголів’я свиней налічувало 111,6 тис. голів (на 8,2%

більше), овець та кіз – 20,5 тис. голів (на 0,5% більше), птиці свійської – 6881,1 тис. голів (на 0,9% більше).

Порівняно з січнем 2021р. обсяг реалізації сільськогосподарських тварин зменшився на 46,6%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 44,0%, свиней –

на 43,9%. 

Продаж молока зріс у порівнянні з січнем 2021р. на 8,0%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні 2022р. порівняно з груднем та січнем 2021р. становив відповідно 73,0% та 95,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2021р. індекс промислової продукції становив 114,0%, у переробній

промисловості – 91,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 103,2%.

У переробній промисловості обсяги продукції у січні 2022р. до січня 2021р. скоротилися на 8,7%, у тому числі у машинобудуванні – на 31,8%;

виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,2%; металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім виробництва

машин і устатковання – на 9,7%; текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,9%; у виробництві

хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,1%.

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2022р. до відповідного місяця 2021р. зросло на

4,5%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 1,1%.



КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–грудні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9484,4 млн.грн капітальних

інвестицій, що в порівнянних цінах становить 115,7% обсягу відповідного періоду 2020р. У розрахунку на одну особу в області освоєно 7886,5 грн

капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, у тому числі у будівлі та споруди – 51,5%, у

машини, обладнання і транспортні засоби – 44,1%.

Головним джерелом капітальних інвестицій (52,7%) залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Серед видів економічної діяльності найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості – 36,2% загального обсягу,

установами державного управління; обов’язкового соціального страхування – 30,9%, підприємствами сільського, лісового та рибного господарства –

16,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 344,5 млн.грн (3,6% загального обсягу), що на 12,3% менше, ніж у січні–грудні 2020р.

ЦІНИ
За розрахунками Держстату індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за січень п.р. до грудня 2021 р. склав 100,8%.

На споживчому ринку в січні 2022р. порівняно з груднем 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби піднялись загалом на 1,1%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилась на 1,4% внаслідок зростання тарифів на водопостачання на 32,7%,

каналізацію – на 22,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 0,1% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 4,6%, послуг лікарень – на 1,5%,

водночас, фармацевтична продукція подешевшала на 1,6%.

Також піднялись ціни в сфері транспорту на 1,9% за рахунок збільшення плати за перевезення в автодорожньому пасажирському транспорті на

2,9%, подорожчання палива та мастил на 2,4%.

Окрім того, на 3,7% піднялись ціни в сфері освіти, головним чином, за рахунок збільшення плати в дошкільних закладах на 21,0%.

Разом з цим, на одяг і взуття відбулося зниження цін на 8,5%, зокрема, взуття – на 13,3%, у сфері відпочинку і культури – на 1,7%, на предмети

домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 1,6%.

БУДІВНИЦТВО

У січні 2022р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 124,2 млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні п.р. порівняно з січнем 2021р. становив 145,8%.

У структурі обсягу виробленої будівельної продукції 41,2% займало будівництво інженерних споруд, 36,1% – будівництво нежитлових будівель та

22,7% – житлових.

Реконструкція та технічне переоснащення будівель і споруд склали 52,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове 

будівництво – 35,4%, капітальний і поточний ремонти – 11,7%.

У 2022р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) становила 195,9 тис.м2 (на 27,0% більше, ніж у 2020р.), з

якого 131,4 тис.м2, або 67,1% обласного обсягу, прийнято у міській місцевості.

Крім того, у 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 14,3 тис.м2.



ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОЛУГАМИ

Зовнішня торгівля товарами

У 2021р. експорт товарів становив 771,6 млн.дол. США, імпорт – 688,9 млн.дол. Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 13,3%, імпорт – на

30,6%. Позитивне сальдо склало 82,7 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2020р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання,

деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 505,6 млн.дол., або 65,5% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з 2020р. на

18,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини (30,3% обсягу експорту до країн ЄС), а також до

Польщі, Угорщини та Румунії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю та Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з 2020р. збільшилась частка мінеральних продуктів. Водночас зменшилась частка машин,

обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, недорогоцінних

металів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, виробів з каменю, гіпсу, цементу, різних промислових товарів, продуктів

рослинного походження.

Обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 379,1 млн.дол., або 55,0% від загального обсягу імпорту та збільшився проти 2020р. на

70,2 млн.дол., або на 22,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Угорщини, а також Польщі, Німеччини, Італії. Серед інших країн світу

найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю та Російської Федерації.

Зовнішня торгівля послугами

Обсяг експорту послуг області в 2021р. становив 110,8 млн.дол. США, імпорту – 13,1 млн.дол. Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 37,7%,

імпорт – на 4,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 97,7 млн.дол.

У 2021р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, які займали 56,5% від загального обсягу,

транспортні – 18,9%, послуги в сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 17,3%.

Експорт послуг країнам ЄС у 2021р. становив 89,0 млн.дол. США, або 80,3% від загального обсягу та збільшився порівняно з 2020р. на 20,4

млн.дол., або на 29,8%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Австрією (46,7% загального обсягу експорту до країн ЄС), а також з

Німеччиною, Румунією, Нідерландами. Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Ізраїлю.

Основу структури імпорту послуг у 2021р. склали транспортні послуги, які займали 27,9% загального обсягу імпорту, ділові послуги – 27,8%,

телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні – 14,8%, послуги з будівництва – 13,7%.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 7,7 млн.дол. США., або 58,5%загального обсягу та зменшився проти 2020р на 0,8 млн.дол., або на 9,9%.

Серед країн ЄС найбільші обсяги послуг одержувалися від Польщі, Австрії, Німеччини, Нідерландів. Серед інших країн світу – від Швейцарії та

Білорусі.
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