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ПЕРЕДМОВА 
Статистичний збірник «Роздрібна торгівля Київської області у 2016 році» містить статистичні дані по Київській області про: 

продаж товарів населенню за усіма каналами реалізації; про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що 
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у міських поселеннях та сільській місцевості; товарну структуру роздрібного 
товарообороту; індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту; товарні запаси.  

У збірнику наведені дані про наявність торгової мережі підприємств (юридичних осіб), основним видом яких є роздрібна 
торгівля, на території Київської області.  

Окремо наведено чисельність наявного населення Київської області по містах та районах області. 
Збірник підготовлено згідно з даними державних статистичних спостереженнь № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у 

торговій мережі», № 7-торг (річна) «Звіт про наявність торгової мережі». 
У зв’язку зі змінами у 2015 році в організації статистичного спостереження за формою № 3-торг (річна), дані щодо роздрібного 

товарообороту підприємств перераховано.  
Збірник складений за участю структурних підрозділів Головного управління статистики у Київській області.  
 

СКОРОЧЕННЯ 
вкл. – включаючи 
га – гектар 
грн – гривня 
дал – декалітр 
м² – квадратний метр 
млн. – мільйон 
од – одиниць 
р. – рік  
т – тонна 
табл. - таблиця 
тис. – тисяча 
туб. – тисяч умовних банок 
ц – центнер  
шт  – штук 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не відбувалося 

Крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0;0,0) – явище відбулося, 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 

«з них», 
«у тому числі» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
Мають місце випадки, коли наведено не всі доданки 
загальної суми, а при округленні сума складових не 
дорівнює підсумку. 
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1. ПРОДАЖ ТОВАРІВ ЗА КАНАЛАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
1.1. Оборот роздрібної торгівлі  

(млн.грн) 

 2005 2010 2014 2015 2016 У % до попереднього року 
2005 2010 2014 2015 2016 

Оборот роздрібної торгівлі1 5292,9 20558,6 43575,4 55042,1 61998,2 115,6 109,4 96,8 90,6 104,8 
у тому числі роздрібний 
товарооборот підприємств,  
що здійснювали діяльність 
із роздрібної торгівлі2 2793,5 11736,3 25096,9 31737,8 37060,0 116,7 108,7 94,3 90,9 108,6 

 

1 З урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців. 
2 Тут і надалі дані наведено по підприємствах (юридичних особах), що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі. 
 



 

 

2.4. Співвідношеня продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств 
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