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ПЕРЕДМОВА 
 

Цей збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних 

показників про становище дітей, жінок та сім’ї в Запорізькій області в 

2017р. в порівнянні з попередніми роками.  

Статистичний збірник “Діти, жінки та сім’я в Запорізькій області” є 

публікацією Головного управління статистики у Запорізькій області, в якій 

інформацію представлено в ґендерному аспекті. 

Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та 

адміністративної звітності, за матеріалами вибіркових обстежень, 

переписів населення. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

  

р. – рік 

рр. – роки 

млн. – мільйон 

тис. – тисяча  

км2 – квадратний кілометр 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

у т.ч. – у тому числі 

в.п. – відсотковий пункт 

од – одиниця 

шт – штука 

прим – примірник 

грн – гривня 

табл. – таблиця 

% – відсоток 

т – тонна 

ккал – кілокалорія 

дал – декалітр 

кг – кілограм 

л – літр 

г – грам 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

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

можуть бути виражені використаними в таблиці 

розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

не має сенсу або недоцільне 

“у тому числі”,  

у т.ч. 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  

 

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та 

сумою складових частин пояснюються округленням даних. 
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