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П Е Р Е Д М О В А 

Статистичний збірник характеризує стан сільського господарства у 

2010, 2013–2018рр. та його місце в економіці області. 

У збірнику наведені дані, що відображають ресурсні можливості 

сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни 

реалізації сільськогосподарської продукції, споживання та баланси 

продовольчих ресурсів тощо. 

Більшість показників надані з розподілом за категоріями господарств, 

в окремий розділ виділена інформація в розрізі районів та міст області. 

Також в окремих розділах представлені основні характеристики діяльності 

фермерських господарств та домогосподарств у сільській місцевості. 

Збірник розрахований на фахівців сфери сільського господарства, 

органів виконавчої влади, організацій, підприємств, викладачів, студентів 

вищих навчальних закладів та інших користувачів. 

При використанні даних збірника посилання на джерело інформації є 

обов’язковим. 
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СКОРОЧЕННЯ 

% – відсоток  ц – центнер (100 кг) 

грн – гривня  кг – кілограм 

тис. – тисяча  шт – штук 

табл. – таблиця  м2 – квадратний метр 

млн. – мільйон  кВт·год – кіловат-година 

га – гектар  дал – декалітр 

т – тонна  од – одиниця 

г – грам  ккал – кілокалорія 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, 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 

«у тому числі», 

«з них» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  

Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює 

підсумку. 
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