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Соціально-економічне становище Житомирської області
Народжуваність в області
У 2017 році в області народилося 11645
немовлят, з них 5984 хлопчика та 5661
дівчинка, тобто на 100 народжених дівчаток
припадало 106 хлопчиків. Серед народжених
–110 двійнят і 3 трійні.
Середній вік матері при народженні
дитини становив 27 років. З числа
наймолодших мам – одна у віці 13 років,
14 п’ятнадцятирічних, а 39 матерів народили
дітей у 16 років.
Найстаршими мамами області стали дві жінки у віці 49 років та
три жінки віком 48 років. Для однієї жительки області народжена дитина стала п’ятнадцятою у сім’ї.
Серед чоловіків, що у 2017 році стали батьками один був у віці до
15 років, 118 – у віці 15-19 років, а 25 – у віці 55 років і старше.
Прямі іноземні інвестиції
Упродовж 2017р. в економіку
Житомирщини іноземними інвесторами вкладено та вилучено по
2,5 млн.дол. США прямих інвестицій. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
на 31 грудня 2017р. становив
230,0 млн.дол. США, що на 6,3%
більше, ніж на початок року.
Інвестиції надходили із 49
країн світу.
Найбільші внески здійснили нерезиденти Кіпру,
Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Вірґінських
Островів (Брит.), Італії та Великої Британії.

Зовнішня торгівля
У 2017р. експорт товарів становив 589,7 млн.дол. США, імпорт –
449,9 млн.дол. Порівняно з 2016р.
експорт зріс на 21,7%, імпорт – на
33,6%. Позитивне сальдо становило 139,8 млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції
проводились із партнерами із 113
країн світу.
Обсяг експорту послуг області у 2017р. становив 53,4
млн.дол. США, імпорту – 12,9 млн.дол.
Порівняно з 2016р. експорт зріс на 31,3%, імпорт скоротився на 19,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 40,5 млн.дол США.

Житлове будівництво
У 2017р. загальна площа прийнятого в
експлуатацію житла становила 162,9 тис.м2, з
них 60% побудовано у міських поселеннях та
40% – у сільській місцевості. Порівняно з 2016р.
обсяги житлового будівництва зменшились на
2%, при цьому у міських поселеннях відбулося
його скорочення на 16%, а у сільській місцевості
– зростання на 33%.
Переважна частина загального обсягу
збудованого житла– одноквартирні будинки,
30% – будинки з двома та більше квартирами.
Загалом прийнято в експлуатацію 1715 квартир;
середній розмір однієї квартири становив 95м2. Також прийнято в
експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 8,8 тис.м 2, що
на 39,3% більше, ніж у 2016р.

