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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт у 2016 році» містить результати річних розрахунків 

основних макроекономічних показників економічної діяльності регіонів – валового регіонального продукту, випуску 

товарів та послуг і валової доданої вартості.  

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні валового регіонального продукту та валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і 

послуг та валової доданої вартості регіонів, інші аналітичні матеріали та методологічні пояснення.  

Інформація за 2014–2016рр. наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

і м.Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 

% – відсоток т – тонна 

в.п. – відсотковий пункт шт – штук 

грн – гривня г/л – грам на літр 

млрд. – мільярд дал – декалітр 

млн. – мільйон м – метр 

коп. – копійок м2 – метр квадратний 

р. – рік м3 – метр кубічний 

табл. – таблиця мм – міліметр 

тис. – тисяча кВт·год – кіловат-година  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

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

таблиці розрядами 

Знак (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне 

«у тому числі», «з них» – наведено не всі доданки загальної суми 

 

 

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

обробці інформації. 
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