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Примітка. Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративнотериторіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом
Мінрегіону від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня
2021 року № 3 (зі змінами)).

СКОРОЧЕННЯ
% – відсоток
‰ – проміле
г – грам
га – гектар
грн – гривня
год – година
дал – декалітр
дол.США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт·год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.год – людино-година

м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс – місяць
млн – мільйон
млрд – мільярд
мм – міліметр
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
рр. – роки
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
шт – штука
ц – центнер

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 (к)
– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо
конфіденційності статистичної інформації
Символ (х)
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не
має сенсу
“з них”, “у тому числі”
– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються
випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при
округленні сума складових не дорівнює підсумку
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у
зв’язку з округленням даних.
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