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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Статистичний збірник “Сільське господарство Запорізької області” містить 
основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського 
господарства в цілому по області та в розрізі міст та районів за 2017 та ряд попе-
редніх років. 

У ньому наведено дані про чисельність працюючих, обсяги капітальних 
вкладень. У збірнику знайшли своє відображення показники, що характеризують 
ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробницт-
ва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції, матеріально-
технічну базу сільського господарства та її використання. Збірник ілюстрований 
діаграмами та графіками, наведено регіональні порівняння показників. 

Звертаємо увагу на те, що в розрізі районів за 1995 рік по поголів’ю сіль-
ськогосподарських тварин наведені дані по колгоспах, радгоспах, міжгосподарсь-
ких підприємствах та інших державних господарствах (включаючи скотобази); 
виробництву продукції тваринництва – по колгоспах, радгоспах та міжгосподар-
ських підприємствах. 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою скла-
дових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 

Збірник підготовлений управлінням аналізу даних економічної статистики 
за участю управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        СКОРОЧЕННЯ  

 
тис. – тисяча 
млн. – мільйон 
га – гектар 
г – грам 
кг – кілограм 
ц – центнер 
т – тонна 
м – метр 
р. – рік 
шт – штук 
грн – гривня 
люд.год – людино-година 
кВт год – кіловат-година 
корм.одн – кормова одиниця 
к.с. – кінські сили 
умов.палив – умовне паливо 
м3 – кубічний метр 
Гкал – гігакалорія 

 
 
 

        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 
в таблиці розрядами 

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

“з них”, 
“у тому числі” 

– означає, що наведено не всі доданки загаль-
ної  суми 
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