
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створена у 1937р. Житомирська область 

налічувала 34 адміністративних районів Київської та 
Вінницької областей. З того часу зовнішні межі 

Житомирської області практично не змінилися, за 
винятком обміну окремими населеними пунктами з 

Вінницькою та Київською областями.  
З метою укрупнення районів наприкінці 50-х рр. 

було ліквідовано Вчорайшенський, Городницький, 

Довбишський, Корнинський, Троянівський, 
Чоповицький, Янушпільський, Ярунський, Базарський 

та Потіївський райони. 
У 1962-63 рр. ліквідовано 14 районів, область 

складалася з 11 укрупнених районів. У січні 1965р. 
відновлено Андрушівський, Житомирський, 

Любарський, Радомишльський, Ружинський райони, у 
грудні 1966р. – Баранівський, Володарсько-Волинський, 

Лугинський, Народицький, Червоноармійський, 
Чуднівський райони. У 1990р. в зв'язку з переселенням 

жителів з радіаційно забруднених територій відновлено 
Брусилівський район.  

На момент проголошення незалежності України 24 
серпня 1991р., територія області становила 29,8 тис.км2 

та налічувала 23 райони та 4 міста обласного значення. 

Місто Малин набуло відповідного статусу у 2003р. 
У липні 2012р. до області приєднано новий 

населений пункт – військове містечко № 6 (Макарів–1), 
який отримав назву – селище Городок Радомишльського 

району Житомирської області. 

 

Центральный Исполнительный Комитет СССР 
 

Постановление 
от 22 сентября 1937 года 

 

О разделении Харьковской области на Харьковскую и 
Полтавскую, Киевской – на Киевскую и Житомирскую, 

Винницкой — на Винницкую и Каменец-Подольскую и Одесской 
— на Одесскую и Николаевскую области. 

II. 

А) Разделить Киевскую область на Житомирскую область с 
центром в городе Житомире и Киевскую с центром в городе 

Киеве. 
Б) Выделить в состав Житомирской области следующие города и 

районы Киевской области :г. Житомир, г. Коростень, г. 

Новоград-Волынский, Олевский, Словечанский, Лугинский, 
Овручский, Барышевский, Емильчинский, Городницкий, 

Яруньский, Барановский, Трояновский, Червоноармейский, 
Черняховский, Ружинский, Вчерайшанский, Попельнянский, 
Андрушевский, Корнинский, Брусиловский, Коростышевский, 

Малинский, Базарский, Народичский, Чеповичский, Потиевский, 
Радомышльский, Володарско-Волынский. 

В) Присоединить к Житомирской области следующие города и 
районы Винницкой области: г.Бердичев, Дзержинский, 

Любарский, Чудновский, Янушпольский. 

В связи с разделением областей, ликвидировать следующие 
округа УССР: Житомирский, Новоград-Волынский, Коростенский. 

 
Председатель ЦИК Союза ССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь ЦИК Союза ССР 
А. ГОРКИН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1937г. в області нараховувалося 75 

лікарських стаціонарів, (50 – в сільській 

місцевості), у т.ч. 6 пологових будинків, 

2 лікувальних дитячих установи; 289 

амбулаторно-поліклінічних закладів (13 

туберкульозних, 19 венерологічних 

диспансерів та пунктів, 6 дитячих 

поліклінік та амбулаторій, 44 жіночих та 

дитячих консультацій. Працював 191 

фельдшерський та фельдшерсько-акушерський 

пункт. Загальне число лікарняних ліжок 

складало 4111, з них 1454 – пологові. 

Медичну допомогу населенню надавали 639 

лікарів (без зубних), у тому числі 180 – 

в сільській місцевості. 

У 1937р. зростання фізичного обсягу валової продукції промисловості відносно 1913р. 

склало 421%, 1927/28 рр. – 316%, 1932р. – 186%.  

Видобуток торфу в області становив 1823 тис.т, виробництво паперу – 6062 т, будівельної 

цегли – 538 млн.шт. За рік було виготовлено 6,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 317 

тис. пар взуття. Вироблено 5545 т м’яса (без субпродуктів), 2002 т тваринного та 324 т 

рослинного масла, 1118 т макаронних виробів, 73,7 тис.т цукру, 2086 тис.дал спирту. 

В 1937р. введені в дію Житомирська 

дзеркальна фабрика і Омелянівський 

дробильно-тесальний завод. 

Кількість дошкільних закладів у 

1937р.становила 176, в них виховувалося 

7,3 тис. дітей. В області працювало 

понад 140 постійних ясел на 5275 місць. 

На початок 1937/1938 навчального 

року число  загальноосвітніх навчальних 

закладів (без урахування вечірніх 

(змінних) та заочних закладів)становило  

1573, в них навчалося 301,5 тис. учнів. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 









 
 


