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ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств Луганської області» за 2018 рік містить інформацію про обсяги

зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Статистична інформація подається за країнами світу, структурою, містами та районами області.

Збірник складається з трьох розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, зовнішня торгівля товарами, зовнішня торгівля послугами

Луганської області. У статистичному збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2010–2018 роках та дані за

2018 рік у порівнянні з 2017 роком. Статистична інформація зі зовнішньої торгівлі товарами та послугами подається за країнами світу, структурою,

містами та районами області. Матеріали наведені у табличному вигляді та аналітичних довідках.

Інформацію в збірнику наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Розрахований на широке коло користувачів.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

грн – гривня

тис. – тисяча

дол. США – долар США

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

Тире (–) – явищ не було

Символ

“у тому числі”

– наведено не всі доданки загальної суми

… – відомості відсутні

% – відсоток

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

Закону України «Про державну статистику»

щодо конфіденційності статистичної інформації
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