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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області»
містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку підприємництва
області за 2016–2020 роки.
Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної діяльності відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), затвердженої наказом
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457, яка гармонізована з Класифікацією видів
економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006).
Методологія формування статистичної інформації на підставі даних державних
статистичних спостережень щодо структурних змін в економіці та її регіонів відображена у
нижче наведених методологічних документах, які розміщені на вебсайті Головного
управління у розділі «Методологія та класифікатори» / «Статистична методологія» /
«Економічна діяльність» / «Діяльність підприємств»:
– Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо
структурних змін в економіці України та її регіонів, затверджені наказом Держстату від
05.01.2021 №1, зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 30.09.2021 №250;
– Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для
цілей статистики підприємств, затверджені наказом Держстату від 31.12.2014 №417;
– Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у структурному
обстеженні малих підприємств, затверджена наказом Держкомстату від 29.12.2010 №536;
– Методика поширення даних вибіркового структурного обстеження малих підприємств
на генеральну сукупність, затверджена наказом Держстату від 16.10.2012 №419;
– Методика розрахунку показників структурної статистики з урахуванням діяльності
фізичних осіб-підприємців, затверджена наказом Держстату від 26.11.2015 №343.
– Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних
спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики
підприємств, затверджені наказом Держстату від 29.12.2012 №549.
Статистична інформація наведена без урахування даних по банках та бюджетних
установах.
Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.
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СКОРОЧЕННЯ
тис.

–

тисяча

млн.

–

мільйон

грн

–

гривня

р.

–

рік
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Тире (–)

–

явищ не було

Нуль (0; 0,0)

–

явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути
виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (к)

–

дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог
Закону України «Про державну статистику» щодо
конфіденційності статистичної інформації

«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.
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