Економічний і соціальний розвиток Житомирської області
за січень-червень 2021 року
Валовий регіональний продукт
У 2019 році (останні звітні дані) валовий регіональний продукт у фактичних
цінах склав 85294,0 млн грн.
У 2019 році індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту по
області (у цінах попереднього року) склав 100,6%.
У 2019 році (останні звітні дані) валова додана вартість по області
(у фактичних цінах) складала 73853 млн грн, що на 9,7% більше, ніж у 2018 році.
Питома вага у структурі валової доданої вартості у 2019 році (останні звітні
дані) сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства складала
20,6%, промисловості – 18,5%, будівництва – 2,0% іншого (послуги) – 58,9%.
Промисловість
Індекс промислової продукції у січні-червні 2021 року у порівнянні з
січнем-червнем 2020 року склав 111,3% (у січні-червні 2020 року – 92,9%) (по Україні –
102,1%, місце області – 4), у т. ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів –
110,5% (у січні-червні 2020 року – 103,5%), у переробній промисловості – 111,8%
(у січні-червні 2020 року – 89,9%), у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 108,7% (у січні-червні 2020 року – 99,4%).
Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-червні 2021 року склав
27915,1 млн грн (у січні-червні 2020 року – 20830,9 млн грн), що на 34,0% більше, ніж
за січень-червень 2020 року.
Збільшення обсягів реалізованої продукції зафіксовано у добувній промисловості
і розробленні кар’єрів на 42,1%, переробній промисловості на 31,2%, постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 42,6%, водопостачанні;
каналізації, поводження з відходами на 24,5%.
По Україні обсяг реалізованої продукції у січні-червні 2021 року склав
1632953,3 млн грн, що на 43,8% більше, ніж у січні-червні 2020 року.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізації промислової
продукції склала 1,7% (у січні-червні 2020 року – 1,8%).
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні-червні 2021 року у порівнянні
з січнем-червнем 2020 року склав 97,2% (по Україні – 91,8%, місце області –9), у т. ч.
у підприємствах – 101,3% (по Україні – 90,4%, місце області – 8), у господарствах
населення – 96,4% (по Україні –93,2%, місце області – 10).
Індекс виробництва продукції рослинництва у січні-червні 2021 року
у порівнянні з січнем-червнем 2020 року склав 94,1% (по Україні – 73,6%, місце
області –10).
Індекс виробництва продукції тваринництва у січні-червні 2021 року
у порівнянні з січнем-червнем 2020 року склав 97,7% (по Україні – 95,3%, місце
області –8),
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних
цінах 2016 року) у всіх категоріях господарств за січень-червень 2021 року становив
3041,0 млн грн, що на 86,7 млн грн менше, ніж за січень-червень 2020 року, у т. ч.
по сільськогосподарських підприємствах – 565,8 млн грн, що на 7,0 млн грн більше,
господарствах населення – 2475,2 млн грн, що на 93,7млн грн менше.
Вироблено продукції галузі рослинництва на суму – 400,2 млн грн (-25,3 млн грн),
тваринництва – 2640,8 млн грн (-61,4).
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Рослинництво
За статистичними даними під урожай 2021 року ярі зернові та зернобобові
культури посіяні на площі 375,8 тис. га, або 100% до прогнозу, в порівнянні до
минулого року посівна площа під ярими зерновими та зернобобовими культурами
збільшена на 20,5 тис. га.
Ранні ярі зернові та зернобобові культури посіяні на площі 73,0 тис. га,
зокрема: пшениці та тритикале – 22,1 тис.га; вівса – 28,4 тис.га; ячменю – 20,9 тис.га;
гороху - 1,6 тис.га.
Серед пізніх зернових культур, аграріями області посіяно:
- кукурудзи на зерно – 279,4 тис.га;
- гречки - 15,0 тис. га;
- проса – 4,2 тис. га;
З технічних культур посіяно:
- цукровий буряк – 10,8 тис.га (- 0,7 тис.га до м.р.);
- соняшник – 145,8 тис.га (+ 2,7 тис.га);
- соя – 106,6 тис.га (- 19,9 тис.га).
Картоплю висаджено на площі 98,6 тис. га (-7,9 тис.га до м.р.), овочі на площі
18,0тис. га (- 2,5 тис.га до м.р.)
Під урожай 2021 року з осені минулого року озимі культури на зерно у всіх
категоріях господарств області посіяні на площі 183,2 тис. га, що на 20,7 тис. га
більше до 2020 року.
Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 38,1 тис. га, (-7,9 тис.га до м.р.).
Тваринництво
За станом на 01.07.2021 в усіх категоріях господарств області утримувалось:
великої рогатої худоби – 180,7 тис. голів (місце області – 5), що на 17,6 тис. голів
або на 8,9% менше, ніж на відповідну дату 2020 року; у т. ч. корів 96,7 тис. голів
(місце області – 4), що на 4,9 тис. голів або на 4,8% менше, ніж на відповідну дату
2020 року;
свиней – 139,9 тис. голів (місце області – 18), що на 5,6 тис. голів або на 3,8%
менше, ніж на відповідну дату 2020 року;
овець і кіз – 28,6 тис.голів (місце області – 20), що на 1,6 тис.голів або 5,3%
менше;
птиці – 8497,6 тис. голів (місце області – 8), що на 83,8 тис. голів, або на 1 %
менше ніж на відповідну дату 2020 року.
Протягом січня-червня 2021 року всіма категоріями господарств вироблено:
249,6 тис. тонн молока, що на 12,3 тис. тонн або на 4,7% менше, ніж
за аналогічний період 2020 року (місце області – 4);
374,9 млн штук яєць, що на 1,6 млн штук або на 0,4% менше, ніж за аналогічний
період 2020 року (місце області – 4);
реалізовано на забій 39,4 тис. тонн худоби та птиці у живій вазі, що на
0,2 тис. тонн або на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року
(місце області – 14).
Будівництво
У січні-червні 2021 року підприємствами області виконано будівельних робіт на
801,4 млн грн (у січні-червні 2020 року – 663,3 млн гривень).
Індекс будівельної продукції у січні-червні 2021 року порівняно
з січнем-червнем 2020 року становив 103,7% (у січні-червні 2020 року – 71,5%),
(по Україні – 100,2%, місце області – 10).
Бюджет
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Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-червень
2021 року склали 3982,1 млн грн, що на 621,3 млн грн або на 18,5% більше, ніж
за січень-червень 2020 року (у січні-червні 2020 року – 3360,8 млн грн, що на 3,9%
більше, ніж за січень-червень 2019 року).
Споживчий ринок
Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2021 року склав 15361,2 млн грн,
що у порівнянних цінах на 16,9% більше, ніж за січень-червень 2020 року
(місце області – 9).
Цінова ситуація
Загальний індекс споживчих цін на товари та послуги у червні 2021 року до
грудня 2020 року склав 105,3% (по Україні – 106,4%, місце області – 3).
Інвестиції
Протягом січня-березня 2021 року підприємствами та організаціями області за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1412,1 млн грн капітальних інвестицій
(за січень-березень 2020 року – 925,8 млн грн) (місце області – 14).
Індекс капітальних інвестицій у січні-березні 2021 року до відповідного періоду
минулого року склав 145,4% (по Україні – 90,5%, місце області – 3).
Прямі інвестиції (інструменти участі у капіталі) в економіці Житомирщини
станом на 31.03.2021 становили 332,6 млн дол. США (по Україні – 39,4 млрд. дол. США,
місце області – 15), що на 3,8% більше скоригованого НБУ відповідного показника на
початок року (по Україні – на 4,8% більше).
У І кварталі 2021 року прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі)
з врахуванням реінвестованих доходів в економіці Житомирської області склали
19,7 млн дол. США (реінвестування доходів – 7,2 млн дол. США).
Інвестиції надходили із 47 країн світу у т. ч. з країн Євросоюзу – 94,4% загального
обсягу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 95,0% загального обсягу
надходжень інвестицій, належать: Нідерланди, Кіпр, Австрія, Німеччина, Швейцарія,
Італія, Польща.
Зовнішня торгівля
У січні-травні 2021 року експорт товарів становив 313,4 млн дол. США,
(по Україні – 24607,7 млн дол. США, місце області – 18), імпорт – 216,7 млн дол. США
(по Україні – 25685,9 млн дол. США, місце області – 16). Порівняно з січнем-травнем
2020 року експорт збільшився на 23,7%, імпорт – на 28%.
Позитивне сальдо становило 51,7 млн дол. США (у січні-травні 2020 року– також
позитивне 49 млн. дол. США).
Доходи населення і ринок праці
Середня заробітна плата одного штатного працівника в області у червні
2021 року порівняно з відповідним місяцем 2020 року збільшилася на 21,2% і склала
12221 грн (по Україні – 14313 грн, місце області – 20).
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області
у січні-червні 2021 року в порівнянні з січнем-червнем 2020 року зросла на 22,5% і
склала 10964 грн (по Україні – 13310 грн, місце області – 20).
Індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2021 року порівняно
з січнем-червнем 2020 року становив 113,7%.
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Заборгованість
із
виплати заробітної плати станом на 01.07.2021
становить 16,1 млн грн, що на 4,5 млн грн або на 34,6% більше, ніж станом
на 01.01.2021 (12 млн грн).
Середній розмір пенсії станом на 01.07.2021 склав 3308,67 грн, що на 69,4 грн або
на 2,1% більше, ніж станом на 01.04.2021.
За даними обласного центру зайнятості упродовж січня-червня 2021 року статус
зареєстрованого безробітного мали 33,6 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб або на 3,8%
більше, ніж у січні-червні 2020 року.
Кількість зареєстрованих безробітних на 01.07.2021 зменшилася у порівнянні з
відповідною датою 2020 року на 4,8 тис. осіб або на 22,3% і склала 16,6 тис. осіб.
За станом на 01.07.2021 навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце
становило 7 осіб, що на 3 особи менше ніж станом на 01.07.2020.
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення у Житомирській області на 01.06.2021
становила 1188463 особи.
Упродовж січня-травня 2021 року чисельність населення зменшилася на
7032 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного
та міграційного скорочення на 6739 та 293 особи відповідно.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 35 живонароджених.
Адміністративні послуги
Станом на 01.07.2021 в області діють та надають послуги 44 центри надання
адміністративних
послуг,
у
т. ч.
при
райдержадміністраціях
та
при
41-й територіальній громаді: Андрушівській, Баранівській, Бердичівській, Березівській,
Білокоровицькій, Брусилівській, Гладковицькій, Гришковецькій, Дубрівській,
Ємільчинській,
Житомирській,
Іршанській,
Коростенській,
Коростишівській,
Корнинській, Лугинській, Любарській, Народицькій, Малинській, Миропільській,
Новоград-Волинській, Новоборівській, Новогуйвинській, Овруцькій, Олевській,
Оліївській,
Попільнянській,
Пулинській,
Радомишльській,
Райгородоцькій,
Романівській, Ружинській, Словечанській, Станишівській, Тетерівській, Ушомирській,
Хорошівській, Червоненській, Черняхівській, Чуднівській та Швайківській.
За результатами аналізу діяльності центрів надання адміністративних послуг
області за перше півріччя 2021 року центрами адміністративних послуг надано близько
269 тис. адміністративних послуг.

