
ПопередніПопередні результатирезультати аналізуаналізу
статистичноїстатистичної інформаціїінформації
м. Коростень, 22.05.2014 р.



КоростеньКоростень ((ІскоростеньІскоростень) ) ––

місто обласного значення,
розташоване на річці Уж, притоці
Прип’яті, за 87 км на північ від
обласного центру м. Житомира, 150
км від столиці України м. Києва та за
60 км від кордону з Республікою
Білорусь, 65,7 тис. мешканців



ПланПлан зовнішньоїзовнішньої межімежі містаміста



КоростеньКоростень вв регіональнійрегіональній системісистемі
розселеньрозселень іі комунікаційкомунікацій: ": "осіосі тяжіннятяжіння" " 
КоростеньКоростень--ЖитомирЖитомир тата КоростеньКоростень--КиївКиїв



КоростеньКоростень вв регіональнійрегіональній системісистемі
залізничнихзалізничних комунікаційкомунікацій



ТемпиТемпи прироступриросту постійногопостійного
населеннянаселення



ПрироднеПриродне зменшеннязменшення населеннянаселення



СальдоСальдо міграціїміграції населеннянаселення



ВіковаВікова структураструктура населеннянаселення містаміста



РівеньРівень зареєстрованогозареєстрованого
безробіттябезробіття



СередньомісячнаСередньомісячна заробітназаробітна платаплата
найманогонайманого працівникапрацівника



СтруктураСтруктура доходівдоходів населеннянаселення
містаміста КоростеняКоростеня уу 2013 2013 рр..



СтруктураСтруктура зайнятостізайнятості населеннянаселення
Назва показника Одиниці вимірювання

Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сільське господарство, 
мисливство, лісове та рибне
господарство

% працюючих осіб 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2 2,1

Промисловість % працюючих осіб 31,3 28,4 27,3 25,2 25,6 25,8 22,4 19,2

Будівництво % працюючих осіб 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,3 1,3 1,3

Оптова й роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними
засобами; послуги з їх
ремонту

% працюючих осіб 2,8 3,9 3,5 3,3 3 1,4 1,3 1,5

Готелі та ресторани % працюючих осіб 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1 0,7

Транспорт і зв'язок % працюючих осіб 37,4 38,1 38,7 38,4 38,4 36,2 34,8 32,2

Фінансова діяльність % працюючих осіб 1,1 1,1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9

Операції з нерухомістю, 
здавання під найом та послуги
юридичним особам

% працюючих осіб 2,6 2,3 2,4 2,6 2 0,6 0,7 0,7

Державне управління % працюючих осіб 2,6 2,7 2,3 2 1,9 1,3 1,6 2,1

Освіта % працюючих осіб 8,7 9,1 9,3 10,6 10,4 9,7 10,6 11

Охорона здоров’я та соціальна
допомога

% працюючих осіб 10,2 10,8 11,1 11,9 11,2 9,7 10,5 11

Колективні, громадські та
особисті послуги

% працюючих осіб 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4

Інші види діяльності % працюючих осіб 0,1 0,1 0,9 0,5 2,8 9,8 12,7 16,9



МатеріальніМатеріальні ресурсиресурси
 облицювальний камінь,
 мармур,
 вапняки,
 буре вугілля,
 цегельно-черепична сировина,
 торф,
 граніт,
 титан,
 ліс,
 апатити,
 цирконій,
 фосфорити,
 камінь,
 інше



ОбОб’’ємиєми створеннястворення твердихтвердих
побутовихпобутових відходіввідходів



СтруктураСтруктура доходівдоходів бюджетубюджету
КоростеняКоростеня уу 2013 2013 рр..



СтруктураСтруктура видатківвидатків бюджетубюджету
КоростеняКоростеня уу 2013 2013 роціроці



ОбсягОбсяг реалізованоїреалізованої промисловоїпромислової
продукціїпродукції попо містахмістах заза 2013 2013 рікрік

Територіально-
адміністративна

одиниця

Обсяг
реалізованої
промислової

продукції на 1 
мешканця, тис. 

грн.

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) без ПДВ

та акцизу

тис. грн.

у % до всієї
реалізованої
продукції в

області
Житомирська
область

12,4 15 664 977,6 100

м. Житомир 25,6 6 939 096,9 44,3
м. Малин 23,8 640 483,2 4,1
м. Коростень 23 1 504 843,7 9,6
м. Бердичів 13,4 1 048 711,0 6,7
м. Новоград-
Волинський

10,1 568 214,8 3,6



СтруктураСтруктура прямихпрямих іноземнихіноземних
інвестиційінвестицій заза країнамикраїнами інвесторівінвесторів



КількістьКількість зареєстрованихзареєстрованих
злочинівзлочинів



КількістьКількість ОСББОСББ уу КоростеніКоростені



ЗаборгованістьЗаборгованість населеннянаселення заза послугипослуги утриманняутримання житлажитла
тата прибудинковоїприбудинкової територіїтериторії, , щощо надаєтьсянадається
комунальнимикомунальними підприємствамипідприємствами, , тата видаткивидатки нана субсидіїсубсидії
житловожитлово--комунальнихкомунальних послугпослуг



СереднійСередній тарифтариф тата собівартістьсобівартість послугипослуги
утриманняутримання житлажитла тата прибудинковоїприбудинкової територіїтериторії, , 
щощо надаютьсянадаються комунальнимикомунальними підприємствамипідприємствами



ПротяжністьПротяжність дорігдоріг іі тротуарівтротуарів зз
твердимтвердим покриттямпокриттям тата вуличноговуличного
освітленняосвітлення



СпоживанняСпоживання газугазу



СпоживанняСпоживання газугазу вв мм. . КоростеньКоростень уу
2013 2013 рр..



ВитратиВитрати нана газгаз



СпоживанняСпоживання електроенергіїелектроенергії



СпоживанняСпоживання електричноїелектричної енергіїенергії вв
мм. . КоростеньКоростень уу 2013 2013 рр..



ВитратиВитрати нана електроенергіюелектроенергію



ФактичніФактичні втративтрати тепловоїтеплової енергіїенергії
тата кількістькількість аварійаварій вв тепломережітепломережі



РівеньРівень відшкодуваннявідшкодування тарифамитарифами собівартостісобівартості послугипослуги
нана централізованецентралізоване теплопостачаннятеплопостачання населеннюнаселенню, , 
заборгованістьзаборгованість населеннянаселення заза теплотепло тата прибутокприбуток
((збитокзбиток) ) комунальнихкомунальних підприємствпідприємств теплопостачаннятеплопостачання



ПротяжністьПротяжність мережмереж
водопостачанняводопостачання іі
водовідведенняводовідведення



ОхопленістьОхопленість населеннянаселення послугоюпослугою централізованогоцентралізованого
водопостачанняводопостачання, , рівеньрівень зношеностізношеності мережімережі
водопостачанняводопостачання тата витіквитік іі неврахованіневраховані витративитрати водиводи



АварійністьАварійність мережмереж водопостачанняводопостачання
тата водовідведенняводовідведення



ЗагальнийЗагальний обсягобсяг поданоїподаної водиводи



КількістьКількість осібосіб, , щощо отримуютьотримують соціальнусоціальну
допомогудопомогу тата відсотоквідсоток домогосподарствдомогосподарств, , якіякі
отримуютьотримують субсидіїсубсидії нана житловожитлово--комунальнікомунальні
послугипослуги



СмертністьСмертність дітейдітей уу віцівіці додо 1 1 рокуроку



ЗагальнаЗагальна кількістькількість вихованціввихованців дошкільнихдошкільних, , 
позашкільнихпозашкільних, , професійнихпрофесійних іі вищихвищих навчальнихнавчальних
закладівзакладів тата місцьмісць вв комунальнихкомунальних дошкільнихдошкільних закладахзакладах
КоростеняКоростеня



КількістьКількість учнівучнів вв загальноосвітніхзагальноосвітніх
закладахзакладах всіхвсіх формформ навчаннянавчання тата
власностівласності


