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П Е Р Е Д М О В А

Статистичний бюлетень «Основні статистичні показники роботи сільськогосподарських підприємств Луганської області» за 2020 рік вміщує

основні підсумки розробки даних статистичного спостереження за формою № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи

сільськогосподарських підприємств» за 2020 рік.

У бюлетені подана інформація про кількісні та якісні показники щодо ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та за видами

сільськогосподарської продукції: витрати на виробництво, у тому числі за елементами як у цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за

окремими видами продукції, рентабельність..

Бюлетень складається з шести розділів:

розділ І «Витрати на виробництво основних видів продукції рослинництва» містить узагальнені підсумки щодо собівартості основних видів

продукції рослинництва. Дані відображають фактичні витрати, що обліковуються підприємствами у Луганській області;

розділ ІІ «Витрати на виробництво основних видів продукції тваринництва» містить узагальнені підсумки щодо собівартості основних видів

продукції тваринництва. Дані відображають фактичні витрати, що обліковуються підприємствами у Луганській області;

розділ ІІІ «Витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) за 2020 рік» вміщує узагальнені дані про прямі та

загальновиробничі витрати на виробництво продукції та послуг у рослинництві та тваринництві за період з 1 січня по 31 грудня 2020 року;

розділ ІV «Наявність і рух продукції сільського господарства за 2020 рік» містить узагальнені дані, які відображають інформацію про надходження

та використання продукції сільського господарства протягом 2020 року;

розділ V «Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб за 2020 рік» вміщує узагальнені відомості про обсяги і вартість

матеріально-технічних ресурсів і послуг, придбаних у 2020 році підприємствами для забезпечення власних потреб у сільському господарстві;

розділ VI «Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства». Рівень рентабельності розраховується як відношення чистого

доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) до собівартості і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної

діяльності.
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СКОРОЧЕННЯ 

тис.грн – тисяч гривень

ц – центнер

грн – гривня

кг – кілограм

л – літр

шт – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

% – відсоток

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

Три крапки (…) – відомості відсутні

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації
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Примітка. У статистичному бюлетені інформацію за результатами державних статистичних спостережень наведено без урахування частини тимчасово

окупованої території у Луганській області.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
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