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У статистичному збірнику “Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств Луганської області” наведено
дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2010–2016 роках та дані за 2016 рік в порівнянні з 2015
роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами та послугами подається за країнами світу, структурою,
регіонами області. Матеріали наведені у табличному вигляді та аналітичних довідках.
Розрахований на широке коло користувачів.
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Передмова
Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств Луганської області»
містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Статистична інформація
подається за країнами світу, структурою та регіонами області.
Збірник складається з трьох розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, зовнішня торгівля
товарами, зовнішня торгівля послугами Луганської області.

Умовні позначення, які використані у збірнику:
Тире (–)

–

явищ не було

Нуль
(0,0)

–

явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці розрядами

Символ (x)

–

заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

Примітка:

–

суми складових та підсумкових даних по рядках і колонках в окремих таблицях
можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
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