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ПЕРЕДМОВА 
 

Демографічний щорічник «Населення Житомирської області» містить 

інформацію про демографічні процеси, які відбувалися в Житомирській області у 

2017 році та в попередніх роках. 

У збірнику надана інформація про чисельність населення, його статево-

віковий склад, розміщення на території області, шлюби, розлучення, 

народжуваність, смертність, міграційний рух населення в розрізі міст та районів 

області.  

До всіх розділів надано методологічні пояснення. 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 

грн  – гривня 

тис.  – тисяча 

табл. – таблиця 

міс – місяць 

м. – місто 

млн. – мільйон 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

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 (х) – заповнення рубрики за характером побудови    

таблиці не має сенсу  

«у тому числі»,  

«з них»  

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  
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