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У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять 
інформацію про соціально-економічне становище області за видами економічної 
діяльності та за містами та районами. Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, 
а й широке коло користувачів. 

Для зручності користувачів розділи статистики, за якими розподілено офіційні 
статистичні публікації, подаються в алфавітному порядку. 

Публікації, що не передбачені планом державних статистичних спостережень, 
будуть підготовлені за наявності замовлень користувачів статистичної інформації на 
платній основі. Крім того, при потребі можуть бути підготовлені інші статистичні та 
аналітичні матеріали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поширення статистичних публікацій 
Головного управління статистики у Житомирській області 

 

Управління поширення інформації та комунікацій 
адреса: 10003 м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6-а 
кімн.503,504,507,509 
тел. (0412) 22-58-20, 22-32-22 факс: .(0412) 47-38-33 

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

веб-сайт: www.zt.ukrstat.gov.ua  
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І. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
 

Статистичний збірник 
«Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік» 

книга та компакт-диск 

Містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного та 
екологічного стану області у 2016 році порівняно з попередніми роками. 

Показники розподілені за видами економічної діяльності, відповідно до Кла-
сифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, видами продукції, організацій-
ними формами, містами та районами. Окремий розділ містить основні показники за 
регіонами України. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні 
характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, насе-
лені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, від-
починок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона 
навколишнього середовища, національні рахунки, державні фінанси та кредит, ці-ни, 
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), енер-
гетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, 
рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовніш-
ньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука, тех-
нології та інновації, міжрегіональні порівняння. 

Інформація наведена за видами економічної, зокрема промислової (будіве-
льної) діяльності, видами продукції тощо. Значна кількість показників наведена за 
містами та районами області. Окремий розділ містить основні показники за регіо-
нами України. 

Кількість сторінок – 500 

Термін видання: 15 вересня 
 

Статистичний збірник 

«Житомирщина у цифрах у 2016 році» 

книга 

Статистичний збірник містить основні статистичні показники соціально-
економічного та екологічного стану Житомирської області у 2016 році порівняно з 
попередніми роками. 

Інформація в основному розподілена за видами економічної діяльності, від-
повідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, видами продук-ції, 
організаційними формами, містами та районами. В окремий розділ виділена 
інформація про основні показники за регіонами України. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні 
характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, 
охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє 
природне середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підп-
риємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, 
транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука, те-
хнології та інновації, міжрегіональні порівняння. 

Кількість сторінок – 150 

Термін видання: 1 червня 
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Статистичні публікації у 2017 році  
 

Економічна доповідь 

«Про соціально-економічне становище Житомирської області» (повна 
версія) 

Кількість сторінок – 50 
Термін видання (щомісячно): на 31 день 

 

Статистичний бюлетень 
«Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) 

Кількість сторінок – 70 
Термін видання (щомісячно): на 3 число другого місяця, що настає за звітним 

періодом  
 

РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

Статистичний збірник 
«Житомир – 2016» 
книга 

Містить статистичні показники соціально-економічного та екологічного стану 
міста Житомира у 2016 році порівняно з попередніми роками. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні 
характеристики, населення та міграція, ринок праці, населені пункти та житло, освіта, 
культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона 
навколишнього середовища, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та 
будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгів-ля, 
діяльність підприємств, наука, технології та інновації. Окремо виділені зіставлення 
показників по містах – обласних центрах України. 

Кількість сторінок – 100 
Термін видання: 1 вересня 

 

IІ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА  
 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 

Статистичний збірник 
«Населення Житомирської області» 

У збірнику наведено дані про чисельність населення в розрізі районів, 
адміністра-тивно-територіальний устрій області, природний рух населення, його 
склад за статтю та віком. Збірник проілюстровано графіками та діаграмами. 

Кількість сторінок – 100 Термін видання: 26 липня 
 

Експрес-випуск 
«Демографічна ситуація в Житомирській області» 

Термін видання (щомісячно): до 21 числа  
 

РИНОК ПРАЦІ  
 

Зайнятість та безробіття 
 

Статистичний збірник 
«Ринок праці Житомирської області» 

У збірнику наведено дані, що характеризують стан економічної активності, 
зайнятості та безробіття населення області віком 15-70 років за матеріалами вибі-
ркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності. 
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Окремо представлено інформацію щодо основних показників зареєстрованого 
ри-нку праці, яка базується на даних адміністративних реєстрів державної служби 
зайнятості. 

Збірник містить найважливіші показники сфери соціально -трудових відносин 
на ринку праці, які відображають динаміку кількості працівників, розмір номінальної 
та реальної заробітної плати, стан її виплати, зайнятість, ефективність викорис-тання 
робочого часу. 

Кількість сторінок – 90 
Термін видання: 22 вересня 

 
Експрес-випуск 

«Економічна активність населення» 
Термін видання: 28 березня, 27 червня, 26 вересня, 26 грудня  

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 
 

Експрес-випуск 

«Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної 
діяльності» 

Термін видання (щомісячно): до 31 числа 
Експрес-випуск 

«Заробітна плата штатних працівників» 
Термін видання (щомісячно):до 31 числа 

Експрес-випуск 
«Стан виплати заробітної плати (за містами та районами)» 

Термін видання (щомісячно): до 31 числа 
Експрес-випуск 

«Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати» 
Термін видання (щоквартально): 17 лютого, 18 травня, 17 серпня, 17 листопада 

Експрес-випуск 

«Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників по містах і районах» 

Термін видання (щоквартально): 1 березня, 31 травня, 30 серпня, 30 листопада 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Експрес-випуск 

«Про надання населенню субсидій (за містами та районами)» 
Термін видання (щомісячно): до 24 числа  

 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 
 

Експрес-випуск 

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг» 
Термін видання (щомісячно): до 31 числа 
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IIІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

 

БУДІВНИЦТВО 
 

Експрес-випуск 
«Прийняття в експлуатацію житла у Житомирській області (за містами та 
районами)» 

Термін видання (щоквартально): 22 лютого, 23 травня, 22 серпня, 22 
листопада 

 

Експрес-випуск 
«Виконання будівельних робіт (за містами та районами)» 

Термін видання (щомісячно): до 25 числа  
 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Експрес-випуск 

«Мережа роздрібної торгівлі Житомирської області» 
Термін видання: 26 травня 

Експрес-випуск 

«Структура роздрібного товарообороту підприємств Житомирської 
області» 

Термін видання (щоквартально): 19 травня, 16 червня, 15 вересня, 15 грудня 

Експрес-випуск 
«Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Житомирської області» 

Термін видання (щомісячно): до 28 числа 
Експрес-випуск 
«Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Житомирської 
області» 

Термін видання (щоквартально): 15 травня, 16 червня, 15 вересня, 15 грудня  
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Статистичний збірник 
«Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини» 

У збірнику вміщено основні показники діяльності суб’єктів господарювання 
області, (включаючи інформацію про результати фінансово-господарської діяльності) з 
їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2016 рік у порівнянні з 
попередніми роками. Показники наведені за видами економічної діяльності, у розрізі 
районів і міст області та у співставленні з іншими регіонами України. 

Кількість сторінок – 250 Термін видання: 4 грудня 
 

Експрес-випуск 
«Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
Житомирської області» 

Термін видання (щоквартально): 18 квітня, 29 травня, 28 серпня, 27 листопада  
 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

Експрес-випуск 
«Використання палив (за окремими містами та районами)» 

Термін видання: 20 червня 
Експрес-випуск 
«Постачання та використання енергії (за окремими містами та районами)» 

Термін видання: 20 червня  
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Статистичні публікації у 2017 році  
 

КАПІТАЛЬНІ ІВЕСТИЦІЇ  
 

Експрес-випуск 
«Капітальні інвестиції (за містами та районами)» 

Термін видання (щоквартально): 27 лютого, 26 травня, 29 серпня, 27 
листопада 

 

ПОСЛУГИ 
 
Експрес-випуск 
«Діяльність підприємств сфери послуг (за містами та районами)» 

Термін видання (щоквартально): 27 лютого, 26 травня, 28 серпня, 27 
листопада  
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Експрес-випуск 
«Промислове виробництво» 

Термін видання (щомісячно): до 25 числа 
 

Експрес-випуск 

«Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності» 
Термін видання (щомісячно): на 6 число другого місяця, що настає за звітним 

періодом  
 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Статистичний збірник 
«Сільське господарство Житомирщини–2016» 

Збірник містить широкий спектр статистичних показників стану сільськогос-
подарської галузі області за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. У збірнику 
наведено зведені дані про чисельність поголів’я основних видів худоби та птиці, 
виробництво основних видів продукції тваринництва; виробництва урожайності ос-
новних сільськогосподарських культур, плодів та ягід. Інформація надається у роз-
різі районів та за категоріями господарств. 

Кількість сторінок – 150 
Термін видання: 24 листопада  

 

ТРАНСПОРТ 
 

Експрес-випуск 
«Підсумки роботи транспорту Житомирської області» 

Термін видання (щомісячно): до 23 числа 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Статистичний збірник 
«Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області» 

Збірник містить дані за 2011–2016 роки про зовнішню торгівлю товарами, 
послугами, експорт-імпорт по країнах світу та товарну структуру, експорт-імпорт 
давальницької сировини і виготовленої з неї готової продукції, експорт-імпорт за 
видами послуг. Інформацію також наведено в розрізі міст і районів області. 
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Статистичні публікації у 2017 році  
 

У виданні наведена інформація за 2011–2016 рр. про обсяги прямих інозем-
них інвестицій в область у розрізі країн світу, видів економічної діяльності, міст та 
районів області. 

Кількість сторінок – 180 Термін видання: 14 липня 
Експрес-випуск 
«Зовнішня торгівля товарами» 

Термін видання (щомісячно): до 20 числа 
Експрес-випуск 
«Зовнішня торгівля послугами Житомирської області» 

Термін видання (щоквартально): 15 лютого, 16 травня, 15 серпня,15 листопада 
Експрес-випуск 
«Прямі інвестиції» 

Термін видання (щоквартально): 01 березня, 31 травня, 30 серпня, 29 
листопада  
 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 
 

Експрес-випуск 
«Валовий регіональний продукт» 

Термін видання: 3 квітня 
Експрес-випуск 
«Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту за 2016 рік 
(попередні дані)» 

Термін видання: 10 липня 
Експрес-випуск 
«Доходи та витрати населення Житомирської області за 2015 рік 
(остаточні дані)» 

Термін видання: 23 січня 
Експрес-випуск 
«Доходи та витрати населення Житомирської області за 2016 рік (попередні 
дані)» 

Термін видання: 3 травня  
 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Експрес-випуск 
«Індекси споживчих цін» 

Термін видання (щомісячно): до 13 числа  
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