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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник "Міста і райони Закарпатської області"
сформовано

за

широким

спектром

статистичних

показників

про

економічне та соціальне становище міст і районів області за 2016р. Дані
наведено у динаміці за ряд попередніх років, що дає можливість
відслідкувати тенденції та структурні зміни в секторах економіки та
соціальній сфері.
Збірник складається з двох частин. У першій частині інформація
подана за окремими розділами, які містять дані про населення та міграцію,
ринок праці, населені пункти та житло, освіту, культуру, відпочинок та
туризм, охорону навколишнього середовища, єдиний державний реєстр
підприємств

та

організацій

України

(ЄДРПОУ),

енергетику,

промисловість.
Друга частина містить дані про сільське господарство, капітальні
інвестиції та будівництво, транспорт і зв'язок, зовнішньоекономічну
діяльність, внутрішню торгівлю, діяльність підприємств.
Показники сформовано в розрізі міст обласного значення і районів.
Кожен розділ містить методологічні пояснення та визначення термінів.
Окремі показники за попередні періоди – уточнені, деякі дані за 2016р.
будуть скореговані в наступних виданнях.
Збірник буде цікавим і корисним у практичній діяльності
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів,
ділових

людей,

всім

тим,

хто

цікавиться

становищем районів і міст Закарпатської області.

соціально-економічним

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
га – гектар
г – грам
год – година
грн – гривня
дол.США – долар США
кВт – кіловат
кг – кілограм
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
міс. – місяць
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
од – одиниць
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
ум. паливо – умовне паливо
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт. – штука
% – відсоток

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

– 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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