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ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  
 

Статистичний збірник «Сільське господарство Запорізької області» містить основні 

показники, що характеризують стан сільського господарства в цілому по області і в розрізі 

міст та районів у 2019 році та ряд попередніх років. 

У збірнику знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні 

можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та 

споживання сільськогосподарської продукції. Збірник ілюстрований діаграмами та 

графіками, наведено регіональні порівняння показників. 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 

пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 

Збірник підготовлено управлінням аналізу даних статистичних спостережень. 
 

 

 

 

До уваги користувачів. 

 

Інформацію по Україні за 2019 рік наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 
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ССККООРРООЧЧЕЕННННЯЯ  
 

 

га – гектар 

грн – гривня 

кг – кілограм 

млн. – мільйон 

т – тонна 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

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 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

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