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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств Луганської області» за 2017 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.
Примітка. Суми складових та підсумкових даних по рядках і колонках в окремих таблицях можуть мати незначні
розбіжності за рахунок округлення.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ
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явищ не було
явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці розрядами
заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
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