Житомирська ОБЛАСТЬ
Символіка області

Прапор

Герб
Дата утворення області

22.09.1937 року

Голова обласної ради
Федоренко Володимир Ілліч
1974 року народження. Освіта повна вища. У
2014 році закінчив Вищий навчальний заклад
«Університет сучасних знань» за спеціальністю
правознавство, кваліфікація юрист. У листопаді
2020 році пройшов навчання за спеціалізованим
курсом підготовки фахівців з цивільного
захисту в Інституті державного управління та
наукових досліджень з цивільного захисту.
Обрано головою обласної ради 27.11.2020 року.
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Голова обласної державної
адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Народився 6 серпня 1973 року у м. Сарни
Рівненської області.
Освіта повна вища, 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).
На посаді із серпня 2019 року.
Міський голова
Сухомлин Сергій Іванович
Народився 21 червня

1971 року у

м.Червоноармійськ Рівненської області.
Освіта вища, у 1992 році закінчив Харківське
вище танкове командне училище, у 2016 році Університет
України,

державної

отримав

спеціальністю

фіскальної

повну

"Фінанси

вищу
і

служби

освіту

кредит",

здобув

кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.
На посаді з 15 листопада 2015 року.

за
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4
залізницею

165 км

автодорогами
Територія області:

140 км
29,8 тис. км2
(4,9% території України)
Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською

Межує із 4 областями
України:
Середня температура
зимова/літня
Середньорічні опади:
Природа, ландшафт

-6°С/+18°С
600-680 мм
Область розташована в двох природно-кліматичних зонах – Полісся
і Лісостепу

Наявні природні копалини
В області на 512 родовищах, з яких 200 розробляються, зосереджений великий і
різноманітний комплекс корисних копалин – торф, метали, нерудна та карбонатна сировина,
мінеральна сировина для будівництва різних будівельних матеріалів.
По запасах каменю область займає лідируючі позиції не тільки в Україні, але й в Європі.
В області сконцентровано понад 85% усіх розвіданих запасів титанових руд України.
Кварцит і кварц детально розвідані на Овруцькому і Товкачівському родовищах.
Перспективним в області є Білокоровицьке родовище карбонатної сировини для
вапнування кислих грунтів (32 млн. тонн).
Проведена розвідка двох комплексних родовищ Стремигорського і Торчинського
титаново-апатитових руд, що містять ванадій. Запаси апатитових руд тут складають 237,3
млн. тонн.
Із нерудної сировини детально розвідані 4 родовища каолінів із загальними запасами
11,3 млн. тонн.
Цегельно-черепична сировина видобувається на 34 із 77 розвіданих родовищах Загальні
запаси її становлять 75,8 млн. куб. м.
Запаси 4 родовищ скляної сировини складають 3,2 млн. тонн.
Грунти
Ґрунтовий покрив області просторово дуже складний і відзначається дрібноконтурністю,
високим ступенем диференціації величин грунтових контурів і великою контрастністю як в
генетичному, так і в агровиробничому відношенні. В структурі ґрунтового покриву
домінують
малопродуктивні
дерново-підзолисті
ґрунти,
що
займають
50%
сільськогосподарських угідь.
Чорноземні та чорноземнолугові ґрунти займають лише 14,2%.
Лісові ресурси
Загальна площа лісового фонду становить 1056 тис. га або 35% усієї території.
За породним складом у лісах переважають хвойні породи (56%), на дубняки та інші
цінні породи припадає 17%, м’яколистяні (береза, вільха, осика) та інші - 27% загальної
лісовкритої площі. За віковими групами лісів молодняки займають 29% лісовкритих площ,
середньовікові – 48%, достигаючі – 15%, спілі і переспілі – 8%.
Коротка історична довідка Територія, яку займає область, з давніх-давен заселена
людиною, про що свідчать численні археологічні пам’ятки палеоліту. Виявлено залишки
ранньопалеолітичної Житомирської стоянки, якій понад 100 тис. років.
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У добу неоліту (VI-III тисячоліття до н.е.) на території Житомирщини було відомо понад
40 неолітичних поселень.
На початку нашої ери слов’янські племена вже заселяли всю територію області. На півночі, в
басейні річок Уж та Случ, в IV-VII ст. жила група слов’янських племен, яка вважалася
безпосереднім предком відомого з літописів племені древлян. Найдавнішим містом і
водночас резиденцією князів у древлянській землі був згаданий під 946 роком Іскоростень
(нині - місто Коростень).
З утворенням феодальної держави – Київської Русі, древлянська земля однією з перших
увійшла до її складу. У 907 році древляни брали участь у переможному поході Київського
князя Олега на Візантію.
Наприкінці XIII і початку XIV ст. землі області увійшли до Литовського великого князівства.
За Люблінською унією 1569 року, якою було оформлено об’єднання Литовського князівства
з шляхетською Польщею у федеративну державу, територія Житомирської області в складі
Правобережної України потрапила під владу Польщі.
Після Третього поділу Польщі (1795 р.) переважна частина території області увійшла до
складу Волинської губернії, центром якої з 1804 року став Житомир.
За часів Радянської влади 22 вересня 1937 року утворено Житомирську область у складі
УРСР.

Основні туристичні Геологічний заказник місцевого значення «Камінне село» (с. Рудняоб’єкти
Замисловицька, Олевський район)
Парк «Древлянський парк» (м. Коростень)
Історико-культурний комплекс «Замок «Радомисль» (м.Радомишль)
Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова (м.Житомир)
Кляштор Босих Кармеліт (м. Бердичів)
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки та Музей родини
Косачів (м.Новорград-Волинський)
Маєтки родини Терещенків (м.Андрушівка,
с.Тетерівка, Житомирський район)

смт

Червоне,

Садиба Бальзак-Ганських (с.Верхівня, Бердичівський район)
Археологічна пам'ятка національного значення
городище» в урочищі Бабина Гора (м.Олевськ)

«Олевське

Свято-Василівський собор (ХІІ-ХІХ ст., м.Овруч)
Вікаріат, будинок для ксьондзів (нині Обласний краєзнавчий музей,
м.Житомир)
Літературно-меморіальний музей-садиба
(с.Романівка, Попільнянський район)

родини

Рильських

Брусилівський історичний музей ім. І.Огієнка (смт Брусилів)
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Монументальний пам'ятник «Козацька могила» на честь
гайдамацького повстання в 1768 р. - пам'ятка історії національного
значення (с. Кодня, Житомирський район)
Меморіал пам’яті Героїв Базару (с.Базар, Народицький район)
Будиночок рибалки на острові Кохання (с. Старий Солотвин,
Бердичівський район)
«Блакитні озера» (Коростишівський район)
Демографічні дані

Словечансько-Овруцький кряж (Овруцький район)
2019

2020

Чисельність наявного населення
осіб
у % до загальної кількості

на 01.01.2020

на 01.01.2021

міська місцевість
сільська місцевість
у % до населення України
Природний рух населення, осіб
кількість живонароджених

59,3
40,7
2,9

59,5
40,5
2,9

кількість померлих
природний приріст, скорочення (-)
На 1000 наявного населення

1208212

9619
19933
-10314
7,9
16,4

природний приріст, скорочення (-)

-8,5

чоловіки
жінки
Міграційний рух населення1, осіб
кількість прибулих
кількість вибулих
міграційний приріст, скорочення
()
Рівень зайнятості населення у віці
15-70 років
у % до населення відповідної
вікової групи
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП) у віці 15-70
і
у % до робочої сили відповідної
вікової групи
Кількість пенсіонерів усіх категорій
(цивільні та військові), осіб
у тому числі цивільні пенсіонери2

січень-листопад

8340

18985
-10645 |
інформація буде отримана і у II дек.

кількість живонароджених
кількість померлих
Сумарний коефіцієнт
народжуваності, на одну жінку
Середній вік населення, років

1196996

1,227

на 01.01.2020

41,0
38,0
43,6

20231
21898
-1667

58,5

9,6
на 01.01.2020

375384
349190

червня і

інформація буде отримана у ІІІ
дек.липня

інформація буде отримана і у III
дек. червня

січень-листоиад

14965
15536
-571

січень-вересепь

55,7 І

січень-вересень

10,6

на 01.01.2021

інформація буде отримана у І дек.
липня

3426423
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Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які
надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської
ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської
ради не утворено)).
2
Без урахування пенсіонерів офіцерського складу, яким здійснюється призначення та
виплата пенсій органами Пенсіонного фонду України, відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб».
3
Дані попередні.

Адміністративнотер
иторіальний устрій

Районів
Населених пунктів всього
Територіальних громад
у тому числі:
міських
селищних
сільських

4
1668
66
12
22
32

Найбільші громади (тис. жителів):

Житомирська міська
Бердичівська міська
Коростенська міська
Новоград-Волинська міська

Органи місцевого
самоврядування

Районних рад
Районних рад у містах
Міських рад
Селищних рад
Сільських рад

4
12
22
32

Склад обласної ради (депутатів)

64

Політична партія «СЛУГА НАРОДУ»
Політична партія «НАШ КРАЙ»
Політична партія «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ»
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»
Політична партія «ПРОПОЗИЦІЯ»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»
Політична партія «Радикальна Партія
Олега Ляшка»
Політична партія «СИЛА І ЧЕСТЬ»
Всього депутатів місцевих рад
Транспортна
інфраструктура

265939
76094
73365
62018

Залізничні колії, тис. км
Автошляхи, тис. км
Аеропорти, одиниць

%
17,2
14,1

осіб
11
9

14,1

9

10,9

7

10,9
9,4

7
6

9,4

6

7,8

5

6,2

4

1848
1162,2
6941,5
1
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Освіта

Охорона здоров’я

Порти:
- морські
- річкові
Кількість закладів дошкільної освіти
Кількість закладів вищої освіти
(державні)
Кількість закладів вищої освіти
(технікуми, коледжі, училища)
Кількість закладів загальної середньої
освіти
Кількість закладів професійнотехнічної освіти
Всього медичних закладів, одиниць
Ліжковий фонд, тис. одиниць
Забезпеченість лікарняними ліжками
на 10 тис. населення, одиниць
Чисельність лікарів, тис. осіб
Санаторії-профілакторії, одиниць

2019
667
5

-

2020
669
5

20

20

611

611

22

20

99
7,640
62,7

99
7,326
61,2

4,17
4/915

4,017
4/915

