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ПЕРШІ ПІДСУМКИ

–
Чисельність
наявного
населення
області
на 1 січня 2019р., за оцінкою, становила 1220193 особи.
За 2018р. кількість населення зменшилась на 11046
осіб за рахунок природного та міграційного скорочень
– на 9615 та 1431 особу відповідно.
У 2018 році в області народилося 10612 немовлят, з
них 5481 хлопчик та 5131 дівчинка, тобто на 100
народжених дівчаток припадало 107 хлопчиків. Серед
народжених –127 двієнь.
Середній вік матері при народженні дитини становив
майже 28 років. Серед наймолодших мам 24 народили
дітей у віці до 16 років, а 39 матерів - у 16 років.
Найстаршими мамами області стали три жінки у віці 47
років, які народили першу, другу та четверту за
черговістю дитину. Для однієї жительки області у віці
43 роки народжена дитина стала тринадцятою у сім’ї.
Серед чоловіків, які у 2018 році стали батьками, 103
були у віці до 20 років, а 20 – у віці 55 років і старше.

У
2018р.
призначено
субсидії
для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних
послуг
223,6
тис.
домогосподарств області на загальну суму
110,8 млн.грн. Середній розмір призначеної
субсидії на одне домогосподарство у грудні
2018р. склав 809,8 грн.
Крім
того,
у
2018р.
49,6
тис.
домогосподарств призначено субсидії готівкою
на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива на загальну
суму 167,0 млн.грн.

Середньомісячна номінальна заробітна
плата
штатного
працівника
підприємств,
установ та організацій за січень-грудень 2018р.
становила 7372 грн і порівняно з січнем-груднем
2017р. збільшилася на 26,3%.
Індекс реальної заробітної плати становив
114,5%.
Обсяг невиплаченої заробітної плати на
1 січня 2019р. становив 6,3 млн.грн, або 0,3%
фонду оплати праці.

За
розрахунками
Держстату
індекс
споживчих цін (ІСЦ) по області за 2018р. до
грудня попереднього року становив 109,1%.
За 2018р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 5,9%. Зокрема,
овочі подорожчали загалом на 36,7%, хліб - на
23,6%. Водночас фрукти подешевшали в цілому
на 17,6%, яйця – на 14,8%, сало, цукор, рис – на
9,4–5,1%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби стали
дорожчими загалом на 16,7%, зокрема, тютюнові
вироби – на 24,0%.

Оборот роздрібної торгівлі (юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців), основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля, за 2018р. становив 23,4 млрд.грн,
що у порівнянних цінах складає 109,2%
обсягу 2017р.

Індекс промислової продукції у 2018р.
порівняно з 2017р. становив 97,3%.
Підприємства
добувної
промисловості
і
розроблення кар’єрів зменшили обсяги виробництва
на 14,0%.
Водночас у переробній промисловості випуск
продукції зріс на 2,5%, зокрема харчових продуктів,
напоїв – на 2,6%, хімічних речовин і хімічної
продукції – на 6,2%, продукції машинобудування –
на 7,1%.%.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
у 2018р. порівняно з 2017р. становив 110,8%, у тому числі у
сільськогосподарських
підприємствах
–
116,3%,
у господарствах населення – 106,4%. Обсяг продукції
сільського господарства в усіх категоріях господарств у
постійних цінах 2010р., за розрахунками, склав 11023,7 млн.грн.
Виробництво продукції рослинництва перевищило рівень
2017р. на 14,6%, продукції тваринництва – на 1,2%.
Валовий збір культур зернових та зернобобових збільшився
порівняно з 2017р. – на 19,8%, кукурудзи на зерно – на 35,5%,
ріпаку – на 50,0%, соняшнику – на 20,2%.
Господарствами всіх категорій порівняно з 2017р. збільшено
обсяги виробництва м’яса на 2,1%, молока – на 0,9%, яєць
птиці свійської – на 1,1%.

У 2018р. експорт товарів становив 661,9 млн.дол. США, імпорт –
532,0 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт зріс на 12,2%, імпорт – на
18,2%.
Позитивне
сальдо
становило
129,9
млн.дол.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 111 країн
світу.
Обсяг експорту послуг області у 2018р. становив 74,7 млн.дол.,
імпорту – 27,7 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт зріс на 39,0%,
імпорт - у 2,1 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами
становило 47,0 млн.дол.
Упродовж 2018р. в економіку Житомирщини іноземними інвесторами
вкладено 18,6 млн.дол. США прямих інвестицій. Обсяг залучених з
початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на
31 грудня 2018р. становив 237,4 млн.дол., що на 4,7% більше, ніж на
початок року.
Інвестиції надійшли з 48 країн світу, найбільше з Кіпру, Австрії,
Нідерландів.

Індекс будівельної продукції у 2018р.
порівняно з 2017р. становив 101,3%. В області
виконано будівельних робіт на 1,9 млрд.грн.
Нове будівництво, розширення, реконструкція
склали 61,1% від загального обсягу виробленої
будівельної продукції, капітальний і поточний
ремонти – 33,9% та 5,0% відповідно.
У 2018р. загальна площа прийнятого в
експлуатацію
житла
(нове
будівництво)
становила 146,3 тис.м2, з них 53,8% побудовано у
міських поселеннях, решта – у сільській
місцевості.
Порівняно
з
2017р.
обсяги
житлового
будівництва збільшились на 17,7%. Загалом
прийнято в експлуатацію 1332 квартири; середній
розмір однієї квартири становив 109,8 м2.

У 2018р. підприємствами транспорту
перевезено 24,8 млн.т вантажів, що
становить 98,7%
від обсягів 2017р.,
вантажооборот склав 4325,8 млн.ткм,
або 107,0% до попереднього року.
Залізничним транспортом відправлено
16,6 млн.т вантажів, що на 7,8% менше,
ніж у 2017р.
У 2018р. пасажирооборот за усіма
видами транспорту склав 3689,5 млн.пас.км,
що становило 142,2% до обсягу 2017р.
Послугами
пасажирського
транспорту
скористалося 108,3 млн. пасажирів, або
93,7% рівня 2017р.
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