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БУНЕЧКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 

 

Голова Житомирської обласної державної адміністрації  

з 8 серпня 2019 року (Указ Президента України від 08.08.2019 №587/2019) 

 

Народився 6 серпня 1973 року у м. Сарни 
Рівненської області. 

 

Освіта: 

У 1995 році закінчив Волинський 

державний університет ім. Лесі Українки 

за спеціальністю історія та правознавство. 
У 1997 році Академію Служби безпеки 

України за спеціальністю правознавство. 

Кандидат економічних наук (2016 рік). 

 

Трудова діяльність: 

 

1995-1996 - вчитель історії та 

правознавства в Обарівській 

загальноосвітній школі Рівненського 
району Рівненської області. 

 

1996 – 2018 - працював в органах Служби безпеки України. 
 

2018 – 2019 - служба у зоні проведення ООС. 

 
З серпня 2019 голова Житомирської обласної державної адміністрації. 
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ШИРМА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Голова Житомирської обласної ради 

 

Народився 1 травня 1962 року у селі Хутір-
Мокляки Ємільчинського району Житомирської 

області у сім’ї колгоспників. 

 

Освіта: 
- у 1979 році закінчив Кулішівську середню 

школу і вступив до Житомирського 

сільськогосподарського інституту; 

- 1984 року закінчив навчання в інституті, 
отримавши спеціальність «Вчений агроном»; 

- у 2003 році закінчив Національну 

академію державного управління при 

Президенті України та отримав диплом магістра 

державного управління; 

- у 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління 

підприємствами» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. 

 

Трудова діяльність: 
- з березня по квітень 1984 року працював головним агрономом у радгоспі 

«Дивлинський» Лугинського району; 

- з травня 1984 року по листопад 1985 року проходив службу в Радянській 

Армії на посадах рядового та сержантського складу у містах Чернівці та Львів; 

- з січня 1986 року по лютий 1988 року працював головним агрономом 

колгоспу ім. Шевченка у селі Куліші Ємільчинського району; 
- з лютого 1988 року по липень 1998 року працював головою колгоспу 

«Перемога» у селі Велика Цвіля Ємільчинського району; 

- з липня 1998 року по березень 2005 року працював начальником управління, 

першим заступником голови Ємільчинської районної державної адміністрації; 

- з березня 2005 року по липень 2006 року працював головою Ємільчинської 

районної ради; 

- з листопада 2011 року по жовтень 2014 року працював проректором 

Житомирського національного агроекологічного університету; 
- з жовтня 2014 року працював головою Ємільчинської районної державної 

адміністрації; 

- з грудня 2015 року – перший заступник голови Житомирської обласної ради; 

- з 26 вересня 2016 року – голова Житомирської обласної ради. 

 

Сім’я: 
дружина – Ширма Наталія Василівна, працює головним спеціалістом відділу 

освіти Ємільчинської районної державної адміністрації; 

донька – Ширма Юлія Володимирівна, адвокат, проживає у Житомирі. 
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Конкурентні переваги регіону 

 

 За своїм розміром Житомирська область входить до числа 
найбільших в Україні з населенням 1,2 млн. осіб. 

 Знаходиться на відстані 135 кілометрів від столиці України 
– міста Києва. 

 У інвестиційній діяльності регіон співпрацює з партнерами 
із 51 країн світу. 

 Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 
120 країн світу. 

 Створено та діє 371 підприємств з іноземним капіталом. 

 Унікальні природні ресурси: родючі чорноземи, 80% 
загальнодержавних запасів титанових руд і кварцитів – 
сировини для металургійної промисловості. 

 Область займає четверте місце в Україні по запасах лісових 
ресурсів, а за загальними запасами деревини – перше. 

 Наявний високий потенціал для ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва. 

 Областю забезпечується 48% загальноукраїнських обсягів 
видобування та виготовлення виробів з граніту і каменю. 

 Інвесторам пропонується для ведення бізнесу 
60 інвестиційних пропозицій (проєктів), близько 
100 пропозицій незадіяних виробничих приміщень і 
господарських дворів та понад 200 пропозицій вільних 
земельних ділянок. 

 В надрах області знаходиться 90% державних запасів 
лабрадориту і габро. 

 Розвідано 187 родовищ торфу з яких розробляється лише 2. 
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Герб        Еталонний прапор  

Житомирської області   Житомирської області 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Адміністративна карта Житомирської області 
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  

соціально-економічний паспорт 
 

Обласний центр: м. Житомир 
 

Адреса Житомирської обласної державної адміністрації: 
Пош. інд. 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 1 

Код (0412) Телефон: 47-50-14 Факс: 47-50-75 
Електронна адреса: ztadm@oda.zt.gov.ua 

 
Загальні відомості про Житомирську область 

Дата утворення: 22 вересня 1937 року 
Площа: 29,8 тис. кв. км, 4,9% від території України 
Відстані: від м. Житомира до м. Києва: залізницею - 165 км, 

автошляхом - 131 км 
 

Довжина області зі сходу на захід - 170 км, із півночі на 
південь - 230 км. 
 

Географічні дані: Область розташована у двох природно-
кліматичних зонах - Полісся і Лісостепу. По території області 
протікає 335 річок. Найбільшими серед них є Тетерів, Случ, 
Ірпінь, Ірша, Уж.   

 
Кордони: Межує з Вінницькою, Київською, Рівненською, 

Хмельницькою областями, Республікою Білорусь. 
 

 

 
 
 
 

 

ztadm@oda.zt.gov.ua
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Адміністративно-територіальні одиниці 

 
Міст обласного значення - 5: 

Бердичів, Житомир, Коростень, Малин, Новоград-Волинський 
 
Міст районного значення - 7: 

Андрушівка, Баранівка, Коростишів, Овруч, Олевськ, Радомишль, 
Чуднів 
 

Селищ міського типу - 43 
Сільських населених пунктів - 1613 

 
Кількість районів у місті Житомирі - 2: 

Богунський, Корольовський 
 

Кількість районів області - 23: 
Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, 
Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, 
Коростишівський, Лугинський, Любарський, Малинський, 
Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, 
Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, 
Ружинський, Хорошівський, Черняхівський, Чуднівський 
 

Чисельність наявного населення за станом на 01.01.2020р. – 
1208,2 тис. осіб. 

2,9% від населення України 
у тому числі: міського – 716,5 тис. осіб. 

сільського – 491,7 тис. осіб. 
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Історична довідка 
  Територія, яку займає сучасна Житомирська область, з давніх-
давен заселена людиною. Археологічні пам’ятки свідчать, що понад 
100 тисяч років тому на її території вже мешкали первісні люди. 

До числа найдавніших палеолітних стоянок відноситься 
Радомишльська на річці Тетерів та стоянки поблизу сіл Довчиничів, 
Клинців Овруцького та Колодяжного - Дзержинського районів. Люди 
тут жили первісними родами і займались переважно мисливством. 

У VII – X ст. територія сучасної Житомирщини входила до 
країни літописних древлян. Найдавнішим містом і водночас 
резиденцією древлянських князів був Іскоростень (нині Коростень).  

З утворенням Київської Русі древлянська земля увійшла до її 
складу. 

Наприкінці ХІІІ – на початку ХІV ст. землі області увійшли до 
великого князівства Литовського. За Люблінською унією 1569 року 
територія Житомирщини у складі Правобережної України перейшла 
під владу Польщі. 

У складі Речі Посполитої Житомир був повітовим містом 
Київського воєводства, а з кінця XVII ст., коли Київ увійшов до складу 
Російської держави, – центром воєводства. У другій половині XVIII 
ст. з 1804 року Житомир стає центром Волинської губернії у складі 
Російської імперії, до складу якої входили сучасні Житомирська, 
Рівненська та Волинська області.  

У 1923 році здійснено адміністративно-територіальний поділ 
Волинської губернії шляхом утворення на території майбутньої 
Житомирської області Коростенського, Новоград-Волинського та 
Житомирського округів. 

У ході адміністративно-територіальної реформи 1937 року 
округи було ліквідовано та утворено Житомирську область в 
нинішньому складі. 

В роки Української революції у Житомирі деякий час перебував 
уряд УНР.  

Житомирські ліси були одним з районів дій загонів ОУН-УПА у 
роки Другої світової війни. 

Область одна з найбільших в Україні – займає п’яте місце в 
державі. Територія її складає 29,9 тис. км2, що відповідає 4,9% площі 

України. 
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Природні ресурси (корисні копалини) 

Потужний потенціал добувної галузі Житомирщини 
базується на розвіданих природних ресурсах регіону. 

У надрах області виявлено поклади розсипного ільменіту, 
комплексних апатит-ільменітових руд, самоцвітів, кварцитів, 
облицювального каменю, каолінів, мінеральної сировини для 
виробництва різних будівельних матеріалів, бурого вугілля, 
торфу, пірофіліту. 

На території області суб’єктам господарювання надано 
180 спеціальних дозволів на користування надрами з метою 
розробки родовищ корисних копалин та 14 на геологічне 
вивчення перспективних ділянок. 

У гірничий галузі функціонує 51 велике, середнє та вагоме за 
обсягами виробництва підприємство основного кола. 

Запаси титану на Житомирщині складають понад 85% усіх 
розвіданих запасів титанових руд України. Відповідно до 
спеціальних дозволів на користування надрами, розробку 
титанових (ільменітових) родовищ в області здійснюють філія 
«Іршанський ГЗК» Публічного акціонерного товариства 
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Валки-Ільменіт», 
ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат». 
Зазначені підприємства спільно з 
Вільногірським гірничо-металургійним 
комбінатом, розташованим у 
Дніпропетровській області, повністю 
забезпечують товарними 
концентратами заводи України, значна 
частина яких експортується. Водночас в 
області розробляються тільки розсипні 
родовища титанових руд.  

Стратегічним напрямом подальшого 
розвитку гірничої галузі є залучення до розробок розвіданих 
корінних комплексних родовищ титано-апатитових руд у 
Коростенському, Хорошівському, Народицькому та 
Черняхівському районах.  

ТОВ «Валки-Ільменіт» розробляється перша черга 
інвестиційного проекту з будівництва Стремигородського 
гірничо-збагачувального комбінату, яка передбачає реалізацію 
підготовчих заходів для початку освоєння Стремигородського 
родовища титанов-апатитових руд. 
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Введення в експлуатацію Стремигородського родовища 
дасть змогу отримувати за сучасними економічно 
ефективними та енергозберігаючими технологіями з 
дотриманням санітарних та природоохоронних заходів 
дефіцитний для держави апатитовий концентрат, 
рідкісноземельні метали, ванадій і скандій, зменшить дефіцит у 
забезпеченні ільменітовим концентратом 
діючих заводів України з виробництва 
титанових пігментів, який відчувається 
протягом останніх років.  

Особливого значення в Україні в умовах 
сьогодення набуває формування та 
розвиток рідкіснометалевої та 
рідкісноземельної сировинної бази. Серед 
попередньо детально вивчених об’єктів слід 
відмітити перспективну Сущано-Пержанську рудну зону 
(Олевський район). В межах рудного поля відкрито унікальне 
Пержанське родовище берилію, Ястребецьке родовище фтор-
рідкісноземельно-цирконових руд, Юрівське апатит-ільменітове 
та Сущанське дистенове родовища, Центральний рудопрояв 
ітрофлюориту, колумбіт-циркон-каситеритові розсипи та ін. 
При цьому запаси промислових категорій та прогнозні ресурси 
перерахованих корисних копалин можуть бути суттєво 
збільшені при подальшому вивченні території та окремих 
об’єктів. Наведені родовища та перспективні рудопрояви 
розміщені в безпосередній близькості одне від одного, а 
враховуючи подібність технологічних властивостей руд, 
можуть відпрацьовуватись єдиним гірничо-збагачувальним 
підприємством.  

Позитивні результати геологорозвідувальних робіт і 
економічні розробки останніх років показали можливість 
створення в межах Пержанського рідкіснометалевого рудного 
району стратегічно-важливої сировинної бази рідкісних та 
рідкісноземельних металів, яка за світовим досвідом освоєння 
подібних районів може забезпечити розвиток гірничодобувної 
промисловості в цьому Поліському краю принаймні на 100 років. 

Суттєві зміні в реалізації потенційних можливостей рудного 
краю пов’язано з наданням обласною радою погодження 
Державній службі геології та надр України для продажу на 
аукціоні прав на видобування Пержанського родовища берилію. 
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Певною мірою переломними в урегулюванні проблем 
відновлення проведення детальних геологічних досліджень стали 
рішення обласної ради в погодженні Державній службі геології та 
надр України для продажу на аукціоні прав на здійснення 
геологічного вивчення у т.ч. з дослідно-промисловою розробкою 
Ястребецької ділянки циркон-рідкісноземельно-флюоритових руд 
та Юрівської ділянки титан-апатитових руд в Олевському 
районі.  

Існують перспективи пошуків родовищ сульфідного нікелю на 
північному заході Українського щита у Красногірсько-
Житомирській зоні. Для реалізації зазначеного, в 2017 році в 
області погоджено Державній службі геології та надр України 
для продажу на аукціоні спецдозволу на користування надрами з 
метою проведення детельних пошукових робіт в межах 
Прутівського рудопрояву сульфідних мідно-нікелевих руд. 

Область володіє унікальним Волинським родовищем 
п`єзокварцу, запаси якого також вміщують супутню сировину – 
різноманітне напівдорогоцінне каміння: моріон, берил, топаз, 
гірський кришталь, аметист, опал, халцедон, агат.  

Однією з перспективних 
бурштиноносних зон в Україні є 
Барашівська зона в Житомирській 
області, яка є продовженням 
Клесівської зони Рівненської області, де 
на сьогодні розробляється значне за 
запасами Клесівське родовище 
бурштину. Родовища і рудопрояви 
бурштину Житомирської області 
мало вивчені, хоча викликають інтерес як перспективні. 

Окремі з них вже втрачають своє промислове значення через 
незаконний видобуток, який водночас призводить до порушення 
водного балансу регіону, виведення з цільового обігу та втрат 
лісового фонду та порушення земель сільськогосподарського 
призначення. 

Враховуючи, що пошуки покладів бурштину, які в минулому 
розпочаті спеціалізованими державними підприємствами, не 
завершено, Держгеонадра України надало 6 спеціальних дозволів 
на користування надрами з метою геологічного вивчення 
перспективних ділянок в Овруцькому та Олевському районах. 

У геологічній будові надр значне місце відведено міцним 
кристалічним породам. 
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Група нерудних корисних копалин представлена кварцитами 
з унікальних Овруцького та Товкачівського родовищ, на яких 
сконцентровано майже 84% усіх запасів цієї сировини в Україні. 
Щороку видобування кварциту на родовищах складає майже 
80% від загальнодержавного обсягу, що повністю задовольняє 
потреби вітчизняних металургійних заводів. Завершено 
будівництво нових сучасних ліній з випуску щебеневої продукції з 
кварцитів, що дозволяє щороку переробляти понад 3 млн.тонн 
гірничої маси. У 2019 році ТОВ «ОВРУЧ СТОУН» планує відновити 
роботу цілісного майнового комплексу з видобутку, переробки 
та збагачення Овруцького родовища кварцитів.  

Особливе місце в мінерально-
сировинному потенціалі області 
займають поклади декоративно-
облицювального каменю. 

Розвідані запаси різновидів 
облицювального каменю складають 
60% від загальноукраїнських, а 
запаси лабрадоритів і габро 
становлять майже 90% запасів цих 
корисних копалин в Україні. Щодо їх 
запасів, регіон займає лідируючі позиції не тільки в державі, але 
й у Європі. 

Видобування та обробку природного каменю віднесено до 
пріоритетних видів економічної діяльності. 

На Житомирщині користувачам надано право на 
експлуатацію 92 родовищ природного (блочного) каменю з 
широкою гамою кольорових та декоративних властивостей, з 
загальними запасами понад 140 млн.куб.м. До розробки вже 
залучено понад 70 родовищ, які зосереджені у Хорошівському, 
Коростишівському, Черняхівському, Малинському, 
Коростенському, Житомирському районах. 

В області за 2019 рік видобуто 4162,5 тис. кубометрів 
граніту необробленого або начорно обробленого, що склало 76,4% 
до рівня 2018 року. 

Невід’ємним наслідком щільної зосередженості 
каменепереробних і гірничих підприємств в окремих регіонах є 
поступове накопичення та забруднення навколишнього 
середовища техногенними твердими мінеральними відходами 
від переробки природного каменю типу габро, граніту та шламо-
муловідходами, після розпилу та шліфування кам`яних блоків. 
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Особливої гостроти визначені проблеми набули в 
Коростишівському, Хорошівському, Житомирському та 
Черняхівському районах. В переважній більшості потенціал 
відходів практично не використовується. Водночас сьогодні 
необхідно розглядати тверді мінеральні відходи та шламо-
муловідходи від переробки природного каменю як вторинну 
ресурсозберігаючу сировинну.  

В Черняхівському та 
Хорошівському районах здійснюють 
діяльність підприємства, які 
використовують скельні відходи від 
видобутку блоків природного каменю 
для виготовлення бруківки, бордюру, 
буту та інших виробів для 
облаштування шляхових 
комунікацій з використанням каменоколів, фрезерувального 
обладнання вітчизняного та іноземного виробництва. 

За 2019 рік обсяги виробництва бруківки, каменю 
бордюрного з некондиційної сировини, у тому числі з негабаритів, 
які становлять значний відсоток відходів на кар’єрах. 

На окремих каменепереробних підприємствах області 
впроваджуються сучасні лінії, (виробництво Італії, Китай) що 
розраховані на обробку пульпових рідких відходів – шлам 
фільтрується, обезводнюється, пакується в біг-беги або після 
пресування брикетується. 

В подальшому, може частково використатись в будівництві 
та випуску на їх основі нової будівельної продукції. 

Проте відсоток каменярів області з сучасним європейським 
поглядом на ведення безнесу є незначним. 

Інша частина, а це переважно невеликі цехи і майстерні, 
працює за застарілою технологією, яка не враховує сучасні 
екологічні вимоги ведення господарської діяльності. 

Для врегулювання екологічних проблем та обслуговування 
каменеобробних підприємств рішенням сесії обласної ради 
створено КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО-СЕРВІС» 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - основними напрямами 
діяльності якого стануть: збирання, приймання, оброблення 
(перероблення), перевезення, реалізація продукції з відходів, 
розміщення і утилізація відходів на спеціальних полігонах, а 
також надання інших послуг у цій сфері для каменеобробних 
підприємств. Підприємство завершує будівництво промислового 
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полігону із складування некондиційної сировини, у тому числі з 
негабаритів та відходів з природного каменю каменеобробної 
галузі для подальшої переробки. 

Область володіє добре розвиненою сировинною базою каменю 
будівельного для виробництва щебеню та каменю бутового. 
Державною службою геології та надр України погоджено 
розробку 38 родовищ цієї сировини. На повну проекту 
потужність щебзаводів здійснюється видобуток та переробка 
сировини на 26 родовищах. Питома вага випуску щебеню, 
гальки, гравію та каменю дробленого в області становить 32,8% 
від загального випуску цієї продукції в Україні. 

Протягом 2019 року в області виготовлено каменю 
дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач 
бетону, в обсязі 11,8 млн.т, що склало 21,1% від загального 
випуску цієї продукції в Україні. 

Гірничорудні корисні копалини представлені 
польовошпатною сировиною, каоліном, сланцями 
пірофілітовими. 

Сировина польовошпатна – важлива складова для фарфоро-
фаянсової промисловості, налічує два родовища: Грузлівецьке 
родовище пегматиту та родовище «Гірне», які практично 
відпрацьовані. З метою забезпечення потреб ринку сировиною, 
розпочато детальні пошуки нових ділянок в межах 
перспективних площ. На сьогодні ДП «ШПАТ» підготовлено та 
буде введено в експлуатацію ділянку «Вільха», розвідану в межах 
родовища «Гірне». На Грузливецькій площі пошуки 
продовжуються. 

Сланці пірофілітові представлені двома родовищами – 
Нагорянським і Кур'янівським. Пірофіліт Нагорянського 
родовища, згідно з позитивним висновком за результатами 
науково-дослідних робіт, виконаних в останні роки, планується 
використовувати в металургії.  

На території Житомирщини 
знаходиться одне із найвідоміших в 
державі каолінове родовище, на базі 
якого ще на прикінці XVIII ст. 
працювали фарфоро-фаянсові заводи 
(Баранівський, Коростенський, 
Городницький). На теперішній час 
право на розробку каолінів надано 
5 підприємствам. 
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Завершено детальне геологічне довивчення, та розпочато 
перший етап освоєння, одного з найбільших в Україні - Велико-
Гадоминецького родовища каолінів в Бердичівському районі, з 
загальними запасами сировини 315 млн. тонн.  

За рахунок накопичення продуктів фізичного та хімічного 
руйнування кристалічних порід в області сформовано значні 
запаси будівельних пісків, керамічних та цегельно-черепичних 
глин. 

Пісками будівельними область 
забезпечена повністю. Водночас на 
сьогодні гірничим підприємствам в 
області видано лише 11 ліцензій з 
метою промислової розробки родовищ 
піску із запасами 80 млн м3. Ще 
2 підприємства отримали ліцензії з 
метою геологічного вивчення, у т.ч. 
дослідно-промислової розробки ділянок 
(родовищ) піску.  

На території області знаходиться 77 родовищ цегельно-
черепичної сировини з загальними запасами 76,5 млн.м3. Право 
на розробку глин та суглинків надано на 3 родовища. 

Підземні прісні води в області для питного та виробничо-
технічного постачання розвідано на 36 ділянках, на 9 - 
лікувальні мінеральні води. 

За наявністю родовищ торфу високої якості в області 
існують значні перспективи нарощування добування торфу, як 
паливно-енергетичних корисних копалин, так і для виготовлення 
добрив на основі торфу для потреб сільських господарств. 
Розвідано 187 родовищ торфу, з яких розробляється тільки 2 в 
Олевському районі, та готуються дозвільні документи на 
розробку одного родовища в Овруцькому районі. 

Головним базовим підприємством з розробки торфородовищ є 
державне підприємство «Житомирторф», філії якого 
виготовляють паливний фрезерний торф та торф 
сільськогосподарського призначення При планових обсягах 
виробництва запаси родовищ, що підготовлені та 
розробляються, забезпечать роботу більш як на 50 років. 

З метою розвідки площ для видобування торфу в якості 
добрив для сільського господарства планується розпочати 
геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою 
перспективної ділянки в Брусилівському районі та готуються 
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дозвільні документи на розробку 3 родовищ в Олевському та 
Овруцькому районах. 

Поряд з цим в області виявлено та детально розвідано 
родовища цементної, керамзитової, карбонатної сировини, 
пірофілітового сланцю, апатитів, піщано-гравійної суміші, деякі 
родовища природного каменю розробка яких потребує залучення 
інвестиційних коштів. 

 
Заповідники Житомирської області 

На території області розташовано два природні заповідники: 
Поліський природний заповідник та природний заповідник 
«Древлянський». 

Поліський природний заповідник площею 20104 га створено у 
1968 році на території Овруцького і Олевського районів. 

Найбільш типовий ландшафт представлений великими 
болотними масивами, сосновими лісами, унікальними водно-
болотними угрупованнями. Переважають соснові ліси, зокрема 
середньовікові та пристигаючі – зеленомошні, чорнишеві, 
лишайникові, сфагнові, а також березово-соснові.  

У заповіднику охороняється 
45 видів ссавців, 195 - птахів, 11 - 
земноводних, 7 - плазунів, близько 
1000 - комах та 19 видів риб. 

Флора має бореальний та 
неморальний характер і включає 
607 видів вищих рослин, 139 - мохів 
та 149 лишайників, десятки видів 
грибів і водоростей. 

Указом Президента України від 11.12.2009 №1038/2009 «Про 
створення природного заповідника «Древлянський» на території 
Народицького району створено природний заповідник 
«Древлянський», площею - 30872,84 га. 

На сьогодні на території області налічується 228 об’єктів 
природно-заповідного фонду загальною площею 137,1 тис.га, 
відсоток заповідності становить 4,6%. 
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Структура природно-заповідного фонду 
 

Назва категорії заповідності Кількість 
об’єктів, од. 

Площа, га 

1 Території та об’єкти природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

Національні природні парки - - 

Заповідники природні 1 20104 

Біосферні заповідники - - 

Парки-пам’ятки садово- 
паркового мистецтва 

2 35 

Заказники 10 6757 

Пам’ятки природи 2 51 

Ботанічні сади  - - 

Зоопарки - - 

Дендропарки - - 

Разом: 15 26947 

2 Території та об’єкти природно-заповідного фонду 
місцевого значення 

Заповідні урочища - - 

Заказники 152 78842,3 

Пам’ятки природи 10 60,77 

Ботанічні сади - - 

Дендрологічна парки 2 10,1 

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 

18 228,7 

Регіональні ландшафтні парки - - 

Разом: 182 79141,87 

Усього: 197 106088,87 
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Структура земельного фонду  
 

 тис. га 

Усього земель 2982,7 

сільськогосподарські угіддя 
(3,6% від площ сільськогосподарських 
угідь України) 

1504,0 

з них рілля 1143,9 

ліси та інші лісовкриті площі 1127,0 

забудовані землі 135,3 

землі під водою 47,8 

відкриті заболочені землі 97,9 

інші землі 70,7 

Частка розпайованої землі 1100,1 

 
Питома вага в економіці України 

 

Реальний сектор економіки % 

Обсяг реалізованої промислової продукції  1,8 

Роздрібний товарооборот підприємств 

роздрібної торгівлі 
2,1 

 
 
 



 

21 

Промисловість 
 

Структура обсягу реалізованої промислової 
продукції за видами економічної діяльності 

Питома 
вага, % 

Промисловість 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 9,3 

Переробна промисловість 73,7 

з неї  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюноових виробів 

25,2 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
4,5 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 

14,3 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
2,5 

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 

2,1 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 

12,8 

Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

6,5 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устаткування 

5,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

15,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
1,2 

 

Промислове виробництво 

 

Назва показника 

Роки Прогноз 

2017 2018 2019 2020 

Індекс промислової 
продукції, % 

109,5 97,5 95,0 100,0 
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Обсяг реалізованої промислової продукції за 2019 рік становив 
45,4 млрд.грн, що у розрахунку на одну особу склав 37035 грн. 

У 2019 році порівняно з 2018 роком індекс промислової 
продукції становив 92,9%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск 
продукції зменшився на 17,2%. Видобуток граніту, необробленого 
або начорно обробленого скоротився на 23,6%, мінералів інших – 
на 19,9%, каменю дробленого (щебеню), який використовується 
як наповнювач бетону для дорожнього покриття та подібних 
цілей, – на 15,6%. 

Випуск продукції у переробній промисловості зменшився 
на 3,0%, зокрема у виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції – на 12,9%, у машинобудуванні – на 9,7%, у 
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 
на 5,4%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,4%, 
металургійному виробництві, виробництві готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання, – на 3,2%. 

Поряд з цим, приріст 
обсягу виробництва у 
виготовленні виробів з 
деревини, виробництві 
паперу та поліграфічній 
діяльності становив 4,0% за 
рахунок зростання на 13,3% 
обсягів в обробленні деревини 
та виготовлені виробів із 
деревини та корка. 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції зросло на 1,8% за рахунок 
збільшення на 3,9% випуску гумових і пластмасових виробів, на 
1,7% – іншої неметалевої мінеральної продукції. 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів збільшилося на 0,3%. 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря обсяг промислової продукції 
зменшився на 4,4%. 
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Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Темп зростання експорту до 2018 року 

товарів – 108,7% 
послуг – 109,8% 

Обсяг експорту на одну особу 

товарів – 592,3 дол. США 
послуг – 68,0 дол. США 

Сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами – +150606,7 тис.дол. США 
послугами – +59581,0  тис.дол. США 

 
Обсяг прямих іноземних інвестицій  

на 01.10.2019 – 243,6 млн.дол. США 
на одну особу – 198,6 дол. США. 

 

Зовнішньоторговельні операції з 
торгівлі товарами проводились з 
партнерами із 120 країн світу. 

Основу товарної структури 
експорту зовнішньої торгівлі області 
склали продукти рослинного 
походження, машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання, деревина і вироби з 
деревини, текстильні матеріали та 
текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, 
недорогоцінні метали та вироби з них. 

В експорті послуг переважали послуги з переробки 
матеріальних ресурсів, а також  послуги у сфері 
телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні; транспортні. 
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Транспортний комплекс і зв'язок 
 

Наявність підприємств: 

Залізничних станцій 53 одиниць 

Авіаційний транспорт 

Наявність: авіакомпаній 1 одиниць 

                   аеропортів - одиниць 

Автомобільний транспорт 

Підприємств (АТП) 138 одиниць 

Виконують перевезення: 

пасажирські 24 одиниці 

вантажні 84 одиниці 

Наявність автомобільних доріг 

Дороги державного значення: 

Міжнародні 630,4 км 

Національні 192,2 км 

Регіональні  282,1 км 

Територіальні 520,3 км 

Разом: 1625,0 км 

Дороги місцевого значення: 

Обласні 1756,9 км 

Районні  5184,6 км 

Разом: 6941,5 км 
 
За 2019 рік підприємствами 

транспорту області перевезено 
20,6 млн. т вантажів, що 
становить 83,1% обсягів 
2018 року. Вантажооборот 
збільшився на 3,0% і склав 
4,5 млрд.ткм. Основна частина 
перевезених вантажів (61,3%) 
та вантажообороту (83,3%) припала на залізницю. 
Автоперевезення вантажів склали 8,0 млн.т, що на 3,0% менше, 
ніж у 2018 році; вантажооборот становив 742,8 млн.ткм. (на 
8,0% більше). 

Послугами пасажирського транспорту скористалося 
103,3 млн. пасажирів, що на 4,6% менше попереднього року. 
Пасажирооборот становив 2,3 млрд пас.км – на 37,6% менше, 
ніж у 2018 році. 
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Зв’язок загального користування, поштові заклади 
 

У 2019 році юридичним та фізичним особам надано 
Інтернет-послуг на 135,2 млн.грн, послуг поштової та 
кур’єрської діяльності – на 81,2 млн.грн, фіксованого 
телефонного зв’язку – на 80,7 млн.грн, з трансляції, 
ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування 
й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку – 
на 36,4 млн.грн. Частка послуг, наданих населенню, складала 
57,1–86,7%.  

У 2019 році прийнято до 
пересилання 5,3 млн. листів, 
поштових карток, бандеролей, 
429,2 тис. посилок, 211,8 тис. 
дрібних пакетів з оголошеною 
цінністю (міжнародних), 
303 мішки «М», 282 відправлення 
«EMS», 59 відправлень для сліпих. 

 
Поштові заклади 

 

Наявність відділів: одиниць 
кількість 

працюючих 

У містах 63 

2538 особи 

Районних 43 

Сільських 345 

Пересувних відділень 41 

Точки присутності 73 

 

За 2019 рік оброблено та доставлено до споживачів: 
13,2 млн. періодичних друкованих видань, 2,3 млн. пенсій та 
грошових допомог. Оброблено (вихідних та вхідних) 10,3 млн 
листів і бандролей, 579,6 тис. переказів, 1,1 млн. посилок - з них 
316,3 тис. посилок Укрпошта «Експрес». Прийнято  5,1 млн 
платежів, доставлено 9,2 млн. рахунків. 
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Сільське господарство 
 

Кількість сільськогосподарських 
підприємств на 01.02.2020 
(за даними Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ)) 

1283 од 

у тому числі   

приватні підприємства 145 од 

господарські товариства 474 од 

фермерські господарства 619 од 

сільськогосподарські обслуговуючі 

та виробничі кооперативи 
17 од 

державні підприємства 3 од 

інші суб’єкти господарювання 25 од 

Структура обсягу виробництва  
сільськогосподарської продукції 

100,0 % 

рослинництво 74,9 % 

тваринництво 25,1 % 

Виробництво сільськогосподарської 
продукції на одну особу  

(усі категорії господарств) 

9105 грн 

 
У 2019 році індекс обсягу 

сільськогосподарського 
виробництва порівняно з 2018 
роком становив 100,3%, у тому 
числі у підприємствах – 103,5%, 
у господарствах населення – 
97,4%. 

Обсяг продукції сільського 
господарства в усіх категоріях 
господарств у постійних цінах 2010 року, за розрахунками, 
склав 11159,9 млн грн. За підсумками 2019 року за темпами 
виробництва продукції сільського господарства область зайняла 
11 місце серед регіонів держави. 

Індекс виробництва продукції рослинництва у 2019 році 
порівняно з 2018 роком склав 102,0%, у тому числі в 
підприємствах – 104,2%, у господарствах населення – 99,0%. 

За підсумками 2019 року за темпами виробництва продукції 
рослинницької галузі область зайняла дев’яте місце серед 
регіонів держави. 
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Виробництво основних видів продукції рослинництва 
 

Культури  

сільськогосподарські  

Вироблено, 

тис.т 

Урожайність, 
ц з 1 га 

зібраної 
площі 

Культури зернові та зернобобові  
(включаючи кукурудзу) 

2738,3 58,9 

Буряк цукровий фабричний 600,5 419,7 

Соняшник 324,6 27,5 

Соя 323,1 21,0 

Ріпак та кольза 127,7 28,0 

Хміль 0,4 15,7 

Картопля 1598,9 174,8 

Культури овочеві 393,7 231,5 

 
Індекс сільськогосподарської продукції тваринництва у 2019 році 

порівняно з 2018 роком становив 95,6%, у тому числі у 
підприємствах – 98,0%, господарствах населення – 95,0%.  

В усіх категоріях господарств на 01.01.2020р. утримувалося 
178,6 тис. голів великої рогатої худоби, у т. ч. 101,8 тис. корів. 
Кількість свиней становила 126,4 тис. голів, овець та кіз – 22,9 тис. 
голів, птиці свійської – 7,4 млн. голів. Порівняно з 2018 роком поголів’я 
овець та кіз скоротилося на 16,7%, свиней – на 13,8%, корів – на 8,7%, 
великої рогатої худоби – на 5,7%, птиці – на 1,0%.  

За підсумками 2019 року за темпами виробництва продукції 
тваринницької галузі область зайняла 19 місце серед регіонів 
держави. 

Кількість сільськогосподарських тварин 
в усіх категоріях господарств 

(на 1 січня, тис. голів) 

Велика рогата худоба у т.ч. корови Свині Вівці та кози

178,6

101,8

126,4

22,9

189,4

111,5

146,6

27,5

2020 (попередні дані)

2019
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Виробництво продукції тваринництва 
в усіх категоріях господарств 

 

Реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин  

(у живій масі), тис.т 

87,9 

Молоко, тис.т 517,6 

Яйця, млн.шт 693,5 

 
Споживчий ринок 

 

Кількість підприємств (юридичних осіб), 
основним видом економічної діяльності 
яких є роздрібна торгівля 

314 од 

у тому числі  здійснюють роздрібний 

продаж світлих нафтопродуктів і газу 
через АЗС, включаючи  автомобільні 
газонаповнювальні компресорні станції 
(АГНКС)  

42 од 

Автозаправні станції підприємств 
(юридичних осіб), (включаючи АГНКС) 

221 од 

Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі в 
середньому за місяць на 1 особу 

1130,4 грн 

 
Оборот роздрібної торгівлі, який 

включає дані щодо роздрібного 
товарообороту підприємств 
(юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців), основним видом 
економічної діяльності яких є 
роздрібна торгівля, за 2019 рік за 
попередніми даними становив 
26,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 4,5% більше обсягу 
2018 року.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля, за 2019р. за попередніми даними становив 
16,6 млрд.грн, що на 7,8% більше обсягу 2018 року у порівнянних 
цінах. 
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Мале підприємництво 
(2018 рік) 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного населення 

53 од 

Кількість зайнятих працівників на малих 
підприємствах 

37626 осіб 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг) малими підприємствами  
27246,2 млн грн 

Частка обсягу реалізованої продукції 
(товарів, послуг) малих підприємств у 
загальному обсязі реалізованої продукції 

25,1 % 

Питома вага податкових надходжень від 
cуб’єктів малого підприємництва до 
бюджетів усіх рівнів 

34,9 % 

Кількість фізичних осіб-підприємців 
суб’єктів малого підприємництва 

42442 од 

 
Малий і середній бізнес займає вагоме місце в економіці 

області. Частка малих і середніх підприємств у загальній 
кількості підприємств в області становить 99,9%, що на рівні 
загальнодержавного показника. 

Кількість малих і середніх підприємств в області у 2018 році 
становила 6,9 тис. одиниць. 

У загальній кількості частка малих підприємств склала 
94,0%, частка середніх підприємств – 5,9%.  

Найбільше малих підприємств працювало у м. Житомирі 
(2560), м. Коростені (319) та м. Бердичеві (316) у 
Житомирському (359), Коростишівському (255) і Хорошівському 
(186) районах. 

Найбільша кількість середніх підприємств функціонувала у 
містах: Житомир (126), Коростень (27), Бердичів (21) і Новоград-
Волинський (18) та у Житомирському (30), Овруцькому (19) 
районах. 

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 
10 тис. осіб наявного населення становила 56 одиниць.  

Значним був внесок малих і середніх підприємств у 
загальний обсяг реалізованої продукції в області – 76,8%. 

Кількість зайнятих працівників на малих і середніх 
підприємствах становила 114,9 тис. осіб. Частка зайнятих 
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працівників на малих і середніх підприємствах у загальній 
кількості працюючих склала 93,3%. 

У територіальному розрізі найбільша кількість зайнятих 
працівників на малих підприємствах була у містах Житомир 
(14,3 тис. осіб) і Бердичів (1,8 тис. осіб) та у Житомирському  
(2,1 тис осіб), Коростишівському (1,4 тис. осіб), Хорошівському 
(1,3 тис. осіб), Бердичівському (1,0 тис. осіб) районах.  

Найбільша кількість зайнятих працівників на середніх 
підприємствах була у містах Житомир (25,4 тис. осіб), Бердичів 
(4,8 тис. осіб) і Новоград-Волинський (4,1 тис. осіб) та у 
Житомирському (8,7 тис. осіб), Овруцькому (3,5 тис. осіб), 
Новоград-Волинському, Попільнянському (2,3 тис. осіб) і 
Ємільчинському (2,0 тис. осіб) районах. 

Загальна сума податкових надходжень від діяльності малого 
і середнього підприємництва за 2019 рік становила 
11,4 млрд. грн. Частка податкових находжень до бюджету від 
діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва 
становила 97% від загальної суми податкових надходжень від 
усіх суб’єктів підприємництва, з яких 62,1% складали суб’єкти 
середнього підприємництва та 34,9% – суб’єкти малого бізнесу. 

З метою подальшого формування сприятливого 
підприємницького середовища в області, заходи з підтримки 
розвитку підприємництва передбачені у розділі «Розвиток малого 
і середнього підприємництва та надання адміністративних 
послуг» Програми економічного і соціального розвитку 
Житомирської області на 2020 рік. 

 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

Соціальний захист 
 

Кількість пенсіонерів 

(без урахування військових пенсіонерів), осіб 
349190 

у тому числі одержують пенсії:  

за віком 258843 

за інвалідністю 62310 

за вислугою років 6091 

соціальні 2269 

у разі втрати годувальника 19567 

довічне грошове утримання суддів 110 
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Виконання місцевих бюджетів до плану на 2019 рік – 
105,0%. 

Доходи місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) 
на 1 особу за 2019 рік – 6360,0 грн. 

Доходи місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів) на 1 особу за 2019 рік – 17751,2 грн. 

Податкові надходження на одну особу за 2019 рік – 
5576,8 грн. 

Частка простроченої заборгованості: 
дебіторської – 4,3% (1268,8 тис.грн.) 
кредиторської – 2,6% (352,1 тис.грн.). 

 
Заробітна плата 

 

Середньомісячна заробітна плата  8528 грн 

Фонд оплати праці штатних 
працівників 

20988,3 млн грн 

 
Рівень життя 

(2018 рік) 
 

Доходи населення 84830 млн грн 

Реальні наявні доходи населення, до 

2017р. 
110,9 % 

Наявний дохід у розрахунку на одну 
особу 

52715 грн 

 
Заборгованість із виплати заробітної плати 

(на 01.01.2020) 
 

Усього 11172,1 тис.грн 

за рахунок бюджетних коштів або  
у бюджетній сфері 

31,4 тис.грн 
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Трудові ресурси 
 

Робоча сила у віці 15–70 років за 
методологією МОП  

(у середньому за 9 міс. 2019р.), тис. осіб 

578,4 

у тому числі працездатного віку 557,8 

Зайнято економічною діяльністю у 

віці 15–70 років (у 2018р.), тис. осіб  
516,7 

у тому числі  

у промисловості 75,7 

у сільському господарстві 77,0 

в інших галузях 364,0 

Демографічні дані (2019р.), осіб  

народилося 9619 

померло 19933 

Міграційні процеси (2019р.), осіб  

кількість прибулих 20231 

кількість вибулих 21898 

Щільність населення, осіб на 1 км2 

(на 1 січня 2020р.) 
40,5 

 
Стан ринку праці за січень-вересень 2019 року 

(за методологією МОП) 

 
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років – 58,7% 
Рівень зайнятості населення у працездатному віці – 68,0% 
 
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років  – 9,5% 
Рівень безробіття населення у працездатному віці – 9,8%. 
 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 
працездатного віку (за даними Обласного центру зайнятості): 
на кінець вересня 2019р. – 1,9%;  
на кінець грудня 2019р. – 2,0%. 
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
 

Освіта 
 

Навчальні заклади Кількість 

Заклади вищої освіти (університети, 
інститути (державні)  

4 од 

Чисельність студентів 18002 осіб 

Чисельність викладачів (педагогічних та 
науково-педагогічних працівників) 

1362 осіб 

Заклади вищої освіти  
(технікуми, коледжі, училища) 

14 од 

Чисельність студентів 8911 осіб 

Чисельність викладачів  
(педагогічні працівники) 

1139 осіб 

Відокремлені структурні підрозділи закладів 
вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 

7 од 

Чисельність студентів 1288 чол. 

Чисельність викладачів 66 чол. 

Заклади професійної  

(професійно-технічної) освіти  
24 од 

Чисельність учнів (на кінець року) 7327 чол. 

Чисельність педагогічних працівників  

(на кінець навчального року) 
1052 осіб 

Денні заклади загальної середньої освіти  632 од 

Чисельність учнів 137125 осіб 

Чисельність вчителів 17169 осіб 

Навчально-виховні заклади (інтернати) 13 од 

Шкільні бібліотеки у денних закладах 

загальної середньої освіти  
615 од 

Бібліотечний фонд 6596485 прим. 

2019 рік   

Постійні дошкільні заклади  667 од 

Чисельність дітей 42828 осіб 

Чисельність педагогічного персоналу 5001 осіб 

Дитячі позашкільні установи (будинки 
творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби 
юних техніків, екологів, авіалюбителів, інші) 

62 од 

Чисельність дітей  

(вихованців, учнів, слухачів) 
79209 осіб 
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У галузі освіти області функціонує 1410 закладів освіти, в 

яких виховується, навчається та працює понад 315 тис. чол. 
Протягом 2019 року відкрито 3 дитячі садки та проведено 

реконструкцію 4-х приміщень закладів дошкільної освіти. У 
працюючих закладах дошкільної освіти відкрито додатково 
4 вікові групи. Усе це дало змогу створити 285 нових місць. 

У 2019 році на підготовку навчальних закладів області до 
нового навчального року, зміцнення їх матеріально-технічної 
бази з різних джерел фінансування залучено більше 
240,0 млн грн. З державного фонду регіонального розвитку 
передбачено 112,5 млн грн. Близько 63,3 млн грн передбачено з 
місцевих бюджетів усіх рівнів. Виконані роботи з реконструкції 
9 закладів дошкільної освіти, реконструкції з термосанацією 
18 шкільних приміщень. За кошти ДФРР виконані роботи з 
реконструкції 17 шкільних приміщень та одного закладу 
дошкільної освіти; добудови приміщення одного закладу загальної 
середньої освіти; реконструкції приміщень чотирьох закладів 
дошкільної освіти та одного закладу позашкільної освіти. 

Усього в області виконано ремонтних робіт на 
202 освітянських об'єктах. Відремонтовано 26 систем опалення, 
у 56 закладах освіти замінено двері на енергозберігаючі, у – 
18 утеплені дахи, у 34 - відремонтовані покрівлі, у - 56 замінено 
вікна на енергозберігаючі, у - 18 утеплено стіни. Проведено 
поточні ремонти усіх навчальних та допоміжних приміщень 
закладів загальної середньої та дошкільної освіти, спальних 
корпусів гуртожитків шкіл-інтернатів та закладів професійно-
технічної освіти. 

Забезпечується стабільне функціонування закладів 
позашкільної освіти. Показник охоплення позашкільною освітою 
складає 58%. 

У 2019 році забезпечено 100% організоване перевезення дітей 
сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної 
доступності. Придбано 20 шкільних автобусів на умовах 
співфінансування 70 на 30 та 1 - за кошти місцевого бюджету 
райдержадміністрації. 

Утворено 59 опорних шкіл. 
В області створено 29 інклюзивно-ресурсних центрів. 
Проведено усі необхідні заходи у закладах освіти області, які 

визначені для впровадження нового освітнього стандарту Нової 
української школи. 
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Охорона здоров’я  

 

Медичні заклади Кількість 

Лікарняні заклади 40 од 

Лікарняні ліжка 7646 од 

Лікарі (без зубних) 4169 осіб 

Середній медичний персонал 10626 осіб 

Забезпеченість лікарняними ліжками  
у розрахунку на 10 тис. населення 

62,7 ліжок 

Планова ємність амбулаторно-

поліклінічних закладів 
32,206 

тис.відв. 

за зміну 

Планова ємність амбулаторно-
поліклінічних закладів у розрахунку на 
10 тис. населення 

263,78 
відв.за 
зміну 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. 
населення 

34,2 осіб 

Забезпеченість водою Питома вага відхилень 

централізованого 
водопостачання по 

мікробіологічних  
показниках – 8,9%, 

санітарно-хімічних – 
35,8% 

 
 
Мережа галузі охорони здоров’я Житомирської області за 

2019 рік нараховує 117 закладів та установ (у 2018 році - 
115 закладів) - 23 центральні районні лікарні, 4 центральні 
міські лікарні, 1 центральна дитяча міська лікарня, 1 районна 
лікарня, 35 Центрів ПМСД, 10 самостійних АЗПСМ, 
11 стоматологічних поліклінік, 14 лікувально-профілактичних 
закладів обласного рівня, 1 центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, 4 санаторії, 2 будинки дитини, 
4 медичних навчальні заклади та 7 інших установ охорони 
здоров’я. 
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В ОТГ формується медична інфраструктура: у 
45 об’єднаних територіальних громадах функціонує 17 Центрів 
первинної медичної допомоги та 10 самостійних АЗПСМ. 

У галузі працюють 4169 лікарів та 10626 молодших 
спеціалісти з медичною освітою.  

Для забезпечення виконання Закону України від 14 листопада 
2017 року №2206-VIII «Про підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості» управлінням 
охорони здоров’я облдержадміністрації розроблена спроможна 
мережа первинної медичної допомоги області з урахуванням 
кількості населення, економічної доцільності, рівня розвитку 
інфраструктури, доступності надання медичної допомоги. 

Розпорядженням голови Житомирської облдержадміністрації 
від 18.05.2018 №200 затверджено план спроможної мережі 
надання первинної медичної допомоги в Житомирській області. 

Відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 23.08.2018 №224 та від 07.09.2018 №234 «Про внесення змін 
до Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості», для залучення фахівців та 
покращення умов надання первинної медичної допомоги в 
області протягом 2018-2019 років будується 22 сучасні 
амбулаторії на 1-2 лікарів з житлом для сімейного лікаря. Для 
будівництва амбулаторій нового зразка із житлом на 1-2 лікарів 
та на придбання службового транспорту залучені кошти 
державної субвенції у сумі 194,6 млн грн. Ще 10% будівництва 
амбулаторії співфінансують місцеві бюджети. Загальна 
вартість будівництва 1 амбулаторії нового зразка складає 
7,2 млн грн, вартість одиниці транспорту – 498 тис.грн. 
Амбулаторії будуть забезпечені сучасним обладнанням та 
телекомунікаційною інфраструктурою для впровадження 
телемедичних послуг. 

Усі заплановані до будівництва заклади відповідають 
спроможній мережі надання первинної медичної допомоги. Крім 
того, новозбудовані амбулаторії забезпечені службовим 
автотранспортом. 
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В області працює 543 сімейних лікарів, забезпеченість 
сімейними лікарями на 10 тис. населення 4,45 (по Україні у 
2018 році цей показник складав 3,53). Сімейні лікарі 
обслуговують 80% населення області. 

27 листопада 2019 року КМУ прийняв постанову №1074 
«Деякі питання створення госпітальних округів», котра 
затверджує новий порядок їх формування. Розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 13.01.2020 року №15 
«Про створення госпітального округу Житомирської області» 
створено госпітальну раду Житомирської області. План 
розвитку госпітального округу Житомирської області 
розроблятиметься і впроваджуватиметься у співпраці з USAID 
відповідно до плану проєкту «Підтримка реформи охорони 
здоров’я». Результатом цього стане визначення кількості 
лікарень інтенсивного лікування в окрузі, планування створення 
відділень невідкладної допомоги, їх кадрове та технологічне 
дооснащення. 

За 2019 рік установами та закладами охорони здоров’я 
області, закуплено медичного обладнання та виробів медичного 
призначення на загальну суму 78313,46 тис.грн., у т.ч. за 
кошти обласного бюджету – 19324,04 тис.грн., за кошти 
місцевих бюджетів – 27336,72 тис.грн., інші джерела 
фінансування – 31652,70 тис. грн. 

На капітальне будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт 
закладів первинного рівня надання 
медичної допомоги витрачено – 
4480,6 тис. грн.; в закладах ОТГ – 
731,8 тис.грн.; вторинного рівня надання 
медичної допомоги – 25429,9 тис.грн.; 
третинного рівня надання медичної 
допомоги – 4703,1 тис.грн. 

3 січня у Романівській ЦРЛ відкрито 
нове пологове відділення на 12 ліжок, яке 
відповідає сучасним вимогам: є зали для 
сімейних пологів, у палатах – 
індивідуальні душові та туалети, 
можливе перебування в палаті всієї сім’ї. 

Кошти на ремонт відділення виділили депутати з районного 
бюджету, і значну частину коштів виділили місцеві підприємці 
та меценати. 

http://oz.zt.gov.ua/images/stories/All_zahody/R.pdf
http://oz.zt.gov.ua/images/stories/All_zahody/R.pdf
http://oz.zt.gov.ua/images/stories/All_zahody/R.pdf
http://oz.zt.gov.ua/images/stories/All_zahody/R.pdf
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14 січня в обласну клінічну 
лікарню ім. О.Ф.Гербачевського за 
кошти обласного бюджету 
закуплено нові сучасні УЗД-
апарати. 

Обладнання стандарт-класу 
та експертного класу придбано 
наприкінці минулого року, їхня 
загальна вартість 3,5 млн грн, ще 
раніше було закуплено один 
апарат стандарт-класу 
вартістю 1,7 млн грн. 

21 січня до обласної дитячої 
клінічної лікарні прибув 
автомобіль, який було доправлено 
в Україну з Норвегії. 

Автомобіль у хорошому стані і 
відповідає технічним стандартам 
перевезення хворих, у тому числі й 
дітей, бо безпосереднє його 
призначення згідно з заводською 
комплектацією – реанімаційний 
автомобіль. Автомобіль буде 
доукомплектовано відповідно до 
Національних стандартів України. 

22 автомобілі «Renault Duster» 
отримали лікарі Житомирщини, 
які працюють в селах. 

Авто закупили у рамках 

програми Президента України 

«Сільська медицина», яка 

передбачає підвищення якості 

послуг у сільських медичних 

закладах. 

Вартість автотранспорту 

після тендерних процедур склала 

10 млн 538 тис. грн, або 479 тис. грн за одну автівку. 
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18 квітня відбулось відкриття відділення комп’ютерної 
томографії у «Центральній районній лікарні» Житомирської 
районної ради. Загальна вартість обладнання та ремонту 
відділення – 12 млн грн. 

Комп’ютерний томограф Astelion 
Advance 32-зрізовий TSX–034А/4с 
(виробник CANON MEDICAL SYSTEMS, 
Японія) придбали за рахунок коштів 
об’єднаних територіальних громад, 
обласного, районного, сільських та 
селищних бюджетів. Такий апарат – це 
стандарт сучасної діагностики. Він має 
надзвичайно високу швидкість роботи з 
максимально високою точністю 
результатів діагностування онкологічних 
захворювань, захворювань опорно-рухової, 
нервової та серцево-судинної системи 
тощо. 

22 квітня комунальна установа 
«Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» отримала 
гуманітарну допомогу – автомобіль 
швидкої медичної допомоги Volkswagen T5 
Ambulance 7HC та комплекти форми для 
працівників ЕМД. Автомобіль надійшов 
від благодійної організації «Благодійний 
фонд Центр утеплення». 

28 травня після капітального 
ремонту, який тривав півтора року, 
відбулось урочисте відкриття 
інфекційного відділення «Лікарні №1 
м.Житомира». 

На ремонт було спрямовано 
11,9 млн грн. Це кошти міського 
бюджету – 9,4 млн грн та частково 
кошти субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, яка була 
виділена в 2017 році «Лікарні №1» у 
розмірі 5,0 млн грн. 
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14 червня 2019 року в КУ «Обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради після 
завершення реконструкції приміщень на базі відділення рентген-
ендоваскулярної хірургії та 
інтервенційної радіології відбулось 
офіційне відкриття нової операційної, 
де встановлено ангіографічну 
систему Infinix-I Sky INFX-8000C 
(виробництва Японії) нейро-
кардіологічного спрямування, 
вартістю 25 млн 360 тис.грн. 

Дана система була придбана на 
умовах співфінансування за державні 
кошти та кошти регіональних 
бюджетів у результаті проведення 
відкритих конкурсних торгів у грудні 
2018 року. 

На Житомирщину 10 липня 
надійшли 4 автомобілі екстреної 
медичної допомоги за ініціативи 
Президента України Володимира 
Зеленського в якості допомоги від 
меценатів. Чотири нові автомобілі 
екстреної медичної допомоги класу В 
буде розподілено між районами 
області, де в них є найбільша 
потреба. 

Автомобілі оснащені необхідною 
сучасною апаратурою для надання 
допомоги постраждалим на місці та 
під час перевезення. Зокрема в 
машинах є апаратура для 
проведення серцево-легеневої 
реанімації: електрокардіографи, 
дефібрилятори, монітори та ін. 
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16 вересня у Житомирській обласній 
клінічній лікарні ім.О.Ф. Гербачевського 
урочисто відкрили відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії №2 та відділення 
інтенсивної терапії №2 для 
післяопераційних хворих. 

Даний проєкт реалізовувався на умовах 
співфінансування обласним бюджетом та 
Державним фондом регіонального розвитку. 
Були виділені кошти у розмірі 23 мільйонів 
гривень, необхідних для проведення 
реконструкції відповідних приміщень та 

придбання технологічного обладнання і 
потрібної медичної апаратури. 

16 жовтня у кабінет патології шийки 
матки КНП «Новоград-Волинське 
міськрайТМО» придбано сучасний 
радіохвильовий апарат «Opel ST-501» для 

діагностики та лікування патологічних 
процесів шийки матки. 

Дане медичне обладнання коштує 
136300 грн, фінансову підтримку в сумі 
55000 грн надали депутати міської ради, 
решта коштів – 81300 грн були виділені з 
обласного бюджету. 

17 жовтня на території комунального 
підприємства «Лікарня №1» відбулось 
відкриття пункту «Вікно життя», де 
анонімно можна залишити новонароджену 
дитину. 

21 листопада відбулося відкриття 
після ремонту у Малинському ЦПМСД 
денного стаціонару. 

Кошти було отримано завдяки 
медичній реформі, що надійшли від НСЗУ. 

19 грудня Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня отримала в рамках 
благодійної допомоги від японського уряду 
новий 16-зрізовий комп’ютерний томограф 
Canon Medical Systems (Toshiba) вартістю 
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понад 15 млн грн. 
24 грудня у КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тетерівської 
сільської ради відкрито кабінет для 
скринінгового обстеження жіночого 
населення з метою ранньої діагностики 
пухлинних захворювань молочної залози, 

первинного відбору хворих з групи ризику, 
контролю розвитку хвороби і 
ефективності лікування. 

За рахунок коштів місцевого 
бюджету закуплено термограф 
контактний цифровий. 

3 січня 2020 року в комунальному 
некомерційному підприємстві «Центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» обласної ради 
запрацювала сучасна єдина оперативно-
диспетчерська служба. Голова обласної 
ради Володимир Ширма та начальник 
управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Микола Суслик 
ознайомилися з роботою новоствореної 
диспетчерської. 

У диспетчерській облаштовано 15 робочих місць, які 
повністю автоматизовані. 

На створення сучасної оперативно-диспетчерської служби 
було спрямовано 3,2 млн грн коштів обласного бюджету і понад 
10,5 млн грн – це цільова державна субвенція. 
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Культура 
 

Перелік установ, закладів од. 
Кількість 

працівників 
Філармонії 1 153 

Консерваторії - - 

Театри 2 219 

Кінозали 3 10 

Бібліотеки 779 1147 

Клубні заклади 1007 1622 

Музеї 34 247 

Будинки культури 381 - 

Центри дозвілля 44 - 

Сільські клуби (клубні заклади в 

сільській місцевості) 
936 1087 

Клуби за інтересами 208 2965 учасників 

Музичні школи 24 612 

Школи мистецтв 12 303 

Художні школи 4 32 

Мистецькі школи (разом) 40 1097 

 

З метою створення умов для поліпшення матеріально-
технічної бази закладів культури, підпорядкованих управлінню, 
протягом 2019 року вжито таких заходів: придбано книги для 
поповнення бібліотечного фонду з метою забезпечення читачів 
новими виданнями вітчизняної та світової літератури на 
загальну суму 3553,7 тис.грн; проведено поточних ремонтів на 
загальну суму 612,1 тис.грн; на пожежну безпеку на суму 
38,5 тис.грн; придбано обладнання і предметів довгострокового 
користування на суму 33,8 тис.грн; придбано основних засобів 
на суму 1063,2 тис.грн. Упродовж 2019 року в області проведено 
97 культурно-освітніх заходів. На організацію та проведення 
зазначених заходів використано 2001,6 тис.грн. 
 

Перелік найвизначніших пам’яток 

Пам’ятки од 

Історичні 4632 

Архітектури та містобудування 363 

Археологічні 1924 

Монументального мистецтва 29 
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Видатні історичні постаті регіону 
 

У галузі 
Прізвище, 
ініціали 

Посада, професія, фах 

Культури 

Олег Ольжич 
(Олег 

Олександрович 
Кандиба) 

Український поет і 
археолог 

Рильський 
Максим 

Тадейович 

Український поет, 
перекладач, публіцист, 

громадський діяч, 
академік 

Короленко  
Володимир 

Галактіонович 
Російський письменник 

Борис Тен 
(Микола 

Васильович 
Хомичевський) 

Письменник, перекладач 

Лятошинський 
Борис 

Миколайович 

Композитор, диригент і 
педагог, один із 

основоположників 
модерного напряму в 

українській музиці 

Леся Українка 
(Лариса 

Петрівна Косач) 

Українська поетеса 

Олена Пчілка 
(Ольга Петрівна 

Косач) 

Українська письменниця, 
драматург, публіцистка 

Ріхтер 
Святослав 
Теофілович 

Видатний піаніст 
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Джозеф Конрад 
(Юзеф Теодор 

Конрад 
Коженєвський) 

 

 

Видатний англійський 

письменник 

Сльота 
Іван 

Михайлович 

Народний артист України, 
художній керівник 

Поліського ансамблю пісні 
і танцю «Льонок» 

Гузун 
Михайло 

Семенович 

Народний артист України, 
керівник міської школи 

хореографічного 
мистецтва «Сонечко» 

Історії 

Домбровський 
Ярослав 

Польський політик, 
військовий діяч 

Фещенко-
Чопівський 

Іван 
Андріянович 

Вчений - металург, 
громадський і політичний 

діяч 

Науки 

Миклухо-
Маклай 
Микола 

Миколайович 

Філософ, антрополог, 
етнограф, географ, 

письменник 

Огієнко 
Іван Іванович 

 

Культуролог, мовознавець, 
митрополит 

Корольов 
Сергій 

Павлович 

 

Академік, конструктор у 
галузі ракетобудування та 

космонавтики 
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Релігія 

 

Станом на 1 січня 2020 року в Житомирській області 
зареєстровано 1608 релігійна організація. 

Розподіл релігійних організацій області за конфесійною 
ознакою демонструє домінування православ’я (61%) від загальної 
кількості релігійних організацій. 

 

Конфесійні напрями Кількість 

релігійних 
організацій 

Православні релігійні організації 986 

Католицькі релігійні організації 167 

Протестантські релігійні організації 152 

Релігійні організації християн віри євангельської 149 

Релігійні організації адвентистів 35 

Релігійні організації  лютеран 6 

Релігійні організації харизматичного типу 70 

Інші релігійні організації протестантів 9 

Іслам 2 

Іудаїзм 14 

Вірменські релігійні організації 1 

Нові релігійні організації язичницького 
спрямування 

4 

Нові релігійні організації орієнталістського 

походження 
4 

Інші нові релігійні організації 9 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

47 

Спортивні об’єкти 

 

Назва показника Кількість 

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше 32 

Спортивні зали площею не менше 162 м2 526 

з них з тренажерним обладнанням 125 

Спортивні майданчики 1269 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 386 

Майданчики з тренажерним обладнанням 506 

Кількість лижних баз 100 пар і більше 1 

Кількість стрільбищ тирів критих та напівкритих 

стендів 

271 

Тренажерних залів 136 

Плавальних басейнів 11 

Інші спортивні споруди 830 

 
Забезпечено участь збірних команд та окремих спортсменів 

у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
Зокрема упродовж 2019 року в області проведено 
183 чемпіонатів області, 23 чемпіонатів України, спортсмени 
взяли участь у 290 чемпіонатах України з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту. 

З метою стимулювання провідних спортсменів та тренерів 
області за результатами виступів на міжнародних та 
Всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту переможцям та призерам і їх тренерам виплачено 
593 матеріальних винагород на загальну суму 724 тис. 900 грн. 

Кількість учасників фізкультуро-оздоровчих та спортивних 
заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
становить більше 15 тис. осіб. 

Забезпечено виплату 50 щомісячних стипендій на загальну 
суму 2 млн 400 тис.грн. 

В області працюють 3446 спортивних споруд, 8 Центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 32 стадіони, 
4 легкоатлетичних ядра, 11 плавальних басейнів, 48 спортивних 
клубів, 526 спортивних залів, 1269 спортивних майданчиків (у 
тому числі 22 тенісних корти), 1 лижна база, 44 дитячо-
юнацьких спортивних школи, 2 школи олімпійського резерву та 
1 школа вищої спортивної майстерності, де займалися 
13944 особи та працювало 563 тренера-викладача, із них 
295 штатних. 
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В області створена та фінансується штатна збірна 
команда резервного спорту в складі 15 провідних спортсменів 
області загальна сума фінансування якої за 2019 рік складає 
630 тис грн. 

У 2019 активно ведеться робота по завершенню 
реконструкції центрального стадіону «Полісся» у м.Житомирі. 
Реалізація даного проекту відбувається за рахунок коштів 
державного та обласного бюджетів. 
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