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ПЕРЕДМОВА
"Статистичний щорічник Закарпаття 2016" сформовано за широким
спектром статистичних показників про економічне та соціальне становище
області. Дані наведено у динаміці за ряд попередніх років, що дає
можливість відслідкувати тенденції та структурні зміни в секторах
економіки та соціальній сфері.
Інформація подана за окремими розділами, які містять дані про
макроекономічні показники області, ціни і тарифи в секторах економіки,
результати господарської діяльності промисловості, сільського і лісового
господарства, транспорту та зв'язку, торгівлі, будівельну, інвестиційну та
зовнішньоекономічну діяльність, зайнятість, рівень доходів і витрат
населення, санаторно-оздоровчу діяльність та туризм, навколишнє
природне
середовище,
освіту,
охорону
здоров'я,
культуру,
правопорушення. Окремим розділом представлено показники діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності.
Показники сформовано за видами економічної, промислової
діяльності, більшість з них подано в розрізі міст і районів. У окремий
розділ виділено показники соціально-економічного становища країни в
цілому та у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Інформацію
по Україні за результатами державних статистичних спостережень за
2014–2016рр. наведено і розраховано без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та
частини зони проведення антитерористичної операції. При цьому
забезпечено порівнянність відносних показників. Інформація, яка
розробляється за даними центральних органів виконавчої влади,
сформована на підставі наявних адміністративних даних. Дані по
Донецькій та Луганській областях наведені по підприємствах, установах та
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики.
Кожен розділ містить методологічні пояснення та визначення
економічних термінів. Матеріал доповнено для наглядності діаграмами та
графіками. Деякі показники за 2016р. є попередніми і розрахунковими та,
ймовірно, будуть уточнені в наступних виданнях. Окремі показники
попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.
Щорічник буде цікавим і корисним у практичній діяльності
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів,
ділових людей, всім тим, хто цікавиться соціально-економічним
становищем Закарпатської області.
Примітка. У 2016р. на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки" населені пункти та райони, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного
режиму, були перейменовані (див. додаток 1). У щорічнику наводяться їхні назви, чинні у 2016р.
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ
га – гектар
г – грам
Гкал – гігакалорій
год – година
грн – гривня
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВт – кіловат
кВ·А – кіловольт-ампер
кВт·год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
крб. – карбованець
л – літр
м – метр
м. – місто
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс. – місяць
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
мм – міліметр
муб – мільйон умовних банок
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
погон.м – погонний метр
р. – рік
рр. – роки
т – тонна
табл. – таблиця
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
т.ін. – таке інше
умов. – умовний
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
ц/га – центнер з гектара
шт – штука
% – відсоток
‰ – проміле

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ
Тире (–)
Крапки (...)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)
"у тому числі", "з них"

4

– явищ не було.
– відомості відсутні.
– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами.
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці
не має сенсу.
– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають
місце випадки, коли наведено не всі доданки загальної суми,
а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.
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