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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Промисловість Житомирської області» 

містить основні показники, що характеризують стан і розвиток 

промисловості Житомирської області за 2014–2018 роки. 

У збірнику наведені статистичні дані щодо кількості підприємств, 

виробництва та реалізації продукції, зайнятих працівників та їх оплати 

праці, капітальних інвестицій, зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності, фінансових результатів та впливу промисловості на довкілля.  

Статистична інформація щодо виробництва промислової продукції за 

видами сформована згідно Номенклатури продукції промисловості (НПП), 

яка гармонізована з Статистичною класифікацією продукції за видами 

економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2008) та базується на 

Переліку продукції для європейської статистики виробництва (PRODCOM), 

що дозволяє здійснювати порівняння інформації як на національному, так і 

міжнародному рівні. 

У збірнику інформація подається за видами економічної діяльності, 

відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)  

(ДК 009:2010), та регіонами, відповідно до Класифікатора об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). 

Дані по Україні за 2014–2018 роки наведено без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських 

областях.  

Для більшої наочності інформації збірник доповнено графічними 

матеріалами. Окремий розділ містить короткі методологічні пояснення.  
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СКОРОЧЕННЯ 
% – відсоток 
год – година 
грн – гривня 
дол. США – долар США 
кВ – кіловольт 
кг – кілограм 
л – літр 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
млн. – мільйон 
млн.шт.умов.цегл – мільйон штук умовної цегли 
р.; рр. – рік; роки 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
тис.арк-відб.прив. 
до ф.60х90 см 

– тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 
60х90 см 

тис.дал – тисяча декалітрів 
тис. пар – тисяча пар 
тис.шт – тисяча штук 
т – тонна 
шт – штук 
   
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (…) – відомості відсутні 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної 
інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови 
таблиці не має сенсу 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,  
що можуть бути виражені використаними у 
таблиці розрядами 

«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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