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Примітка:  

Дані по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю відсутні; 

У Донецькій та Луганській  областях враховані дані по підконтрольних Україні 

територіях; 

 Показники по Україні розраховані без урахування населення тимчасово 

окупованої території Криму. 
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