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ПЕРЕДМОВА

"Статистичний щорічник Донецької області" за 2017 рік містить широкий спектр 
показників соціально-економічного становища Донецької області у 2017 році порівняно 
з 2000, 2005, 2010-2016 роками.

Статистична інформація розподілена за основними напрямами економічної 
діяльності та соціального життя регіону. Окремі показники наведені у розрізі міст 
обласного значення та районів, обласні -  у порівнянні з аналогічними по Україні та 
інших регіонах. До розділів надано методологічні пояснення.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і 
розрахунковими та можуть бути уточнені в наступних виданнях. Деякі показники 
попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 
2014-2017 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 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.

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 
Донецькій області (http://www.donetskstat.gov.ua) можна отримати більше інформації 
щодо соціально-економічного становища регіону.
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

% -  відсоток 
га -  гектар 
г -  грам
Гкал -  гігакалорія
грн -  гривня
дал -  декалітр
дол. США -  долар США
кВт -  кіловат
кВ-А -  кіловольт-ампер
кВт-год -  кіловат-година
кг -  кілограм
км -  кілометр
км2-  кілометр квадратний
л -  літр
м. -  місто
м -  метр

2м 2-  метр квадратний 
м3 -  метр кубічний 
міс -  місяць 
млн -  мільйон 
млрд -  мільярд 
мм -  міліметр 
од -  одиниця
пас.км -  пасажиро-кілометр 
т -  тонна 
табл. -  таблиця 
тис. -  тисяча
тис.т N -  тисяча тонн азоту 
ткм -  тонно-кілометр 
умов. -  умовний 
ц -  центнер (100 кг) 
шт -  штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

Тире (-)
Крапки (...)
Нуль (0; 0,0)

Символ (х)

"у тому числі", "з них"

явищ не було 
відомості відсутні
явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть 
бути виражені використаними у таблиці розрядами 
заповнення рубрики за характером побудови таблиці 
не має сенсу
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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