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Примітка. Інформація по районах наведена відповідно до адміністративнотериторіального устрою, який діє після набрання чинності постанови Верховної Ради
України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

У збірнику наведені статистичні дані щодо чисельності наявного та постійного
населення в області, районах, територіальних громадах, містах, селищах міського типу на 1
січня 2022 року, кількість адміністративно-територіальних одиниць.
Розрахований на широке коло користувачів. Методологія розрахунку показників
відповідає міжнародним та європейським стандартам, що забезпечує можливість їх
порівняння з іншими країнами.
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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області»
містить дані про чисельність наявного та постійного населення в області,
районах, територіальних громадах, містах, селищах міського типу на 1 січня
2022 року, кількість адміністративно-територіальних одиниць.
У збірнику також представлена статистична інформація про розподіл
населення за типом поселень, статтю та віком, природний та міграційний рух,
демографічне навантаження, середній та медіанний вік населення.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних
адміністративних даних щодо державної реєстрації народжень і смертей та
зміни реєстрації місця проживання.
Методологія розрахунку показників відповідає міжнародним та
європейським стандартам, що забезпечує можливість їх порівняння з іншими
країнами.
Збірник розрахований на широке коло користувачів.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Символ (х)
« у тому числі»,
«з них»

– заповнення рубрики за характером побудови
таблиці не має сенсу.
– 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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