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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

Наша квітуча Запорізька область – історичне серце держави, відзначає круглу 

дату – 80-річчя! Для світової історії це лише коротка мить, але для регіону – це ціле 

життя, це величні та буденні, трагічні й героїчні події, це славетна історія й глибокі 

традиції. 

До цієї славної ювілейної дати Запорізької області Головне управління 

статистики пропонує Вашій увазі особливий статистичний збірник – послідовну 

передачу великої кількості фактів Запорізького краю на тлі його унікальної історії. 

Незважаючи на те, що в історії регіону багато драматичних періодів, усе видання 

пронизане ідеєю головної задачі статистики – неупередженою мовою цифр розповісти 

про 80 років життя нашої області. 

Переглядаючи це видання, ви отримаєте можливість здійснити подорож по 

сторінках минулого Запорізької області, дослідити стан регіону в часи Другої світової 

війни, трудові досягнення працівників за часів повоєнної відбудови та масштабних 

реформ, оцінити зміни соціально-економічних умов життя в незалежній країні, а також 

підбити підсумки сьогодення.  

Статистичний збірник дозволить широкому колу користувачів краще впізнати та 

зрозуміти історію рідної області. Цифри та факти у тривалій хронологічній динаміці 

висвітлюють сфери демографічного, економічного, соціального та культурного життя 

регіону, що робить збірник не лише інформаційно змістовним, а й пізнавальним. 

Гортаючи сторінки збірника, кожний має право на власну думку. Проте, 

дослідивши, в яких умовах жили наші пращури, як вони розбудовували Запорізький 

край, ніхто не піддасть сумніву, що це є історія запорожців, які завжди, у різні прості і 

непрості часи були частиною своєї області, втіленням у життя всіх її рішень і потреб. 

Отже, це є спільне, узагальнене видання про нас усіх. 

Дуже хочеться, щоб це було справді пам’ятне видання для кожного, хто візьме 

його до рук: державного службовця, науковця, викладача, студента, пересічного 

громадянина. Кожен може долучитися до творіння історії Запорізької області – для цього 

достатньо просто ознайомитися з матеріалами збірника та стати носієм знань про дійсну 

історичну картину розвитку регіону. 

Сподіваємось, що Ви, шановні читачі, в процесі ознайомлення з даним збірником 

отримаєте таке ж задоволення, як і ми, працівники Головного управління статистики у 

Запорізькій області, коли його готували.  
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СКОРОЧЕННЯ 

 

% – відсоток 

В – вольт 

г – грам 

га – гектар 

Гкал – гігакалорія 

год – година 

грн – гривня 

дал – декалітр 

дол. США – долар США 

корм. од – кормова одиниця 

кВ – кіловольт 

кВт – кіловат 

кВт·А– кіловольт-ампер 

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

км – кілометр 

км/год – кілометр на годину 

крб. – карбованець 

л – літр 

 

люд.-год – людино-година 

м – метр 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

міс – місяць 

Мкал – мегакалорія 

млн. – мільйон 

млрд. – мільярд 

мм – міліметр 

од – одиниць 

пас.км – пасажиро-кілометр 

прим – примірник 

р. – рік 

рр. – роки 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

ц – центнер (100кг) 

шт – штук 

  

  

  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, 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» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  

Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює 

підсумку. 
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