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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний щорічник «Міста та райони Запорізької області за 2019 рік» 

містить широкий спектр актуальних статистичних показників про соціально-економічне 

становище міст та районів області у 2019 році у порівнянні з попередніми роками. 

Збірник сформовано за такими розділами: загальні характеристики, населення та 

міграція, ринок праці, житлові умови населення, освіта, соціальний захист, відпочинок і 

туризм, злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, Єдиний державний 

реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по області, енергетика, 

промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне 

господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, 

зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та 

інновації. 

До кожного розділу надані методологічні пояснення. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 
% – відсоток  

га – гектар 

Гкал – гігакалорія 

год – година 

грн – гривня 

дол. США – долар США 

кВт – кіловат 

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

км – кілометр 

км2 – квадратний кілометр 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

млн. – мільйон 

міс – місяць  

од – одиниця 

пас.км – пасажиро-кілометр 

прим – примірник 

р. – рік 

рр. – роки 

табл. – таблиця 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

ц – центнер 

шт – штук 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…)  – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу 

«у тому числі», «з них» – наведено не всі доданки загальної суми.  

Мають місце випадки, коли наведено всі доданки 

загальної суми, а при округленні сума складових не 

дорівнює підсумку 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 
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