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Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) 
по містах та районах Дніпропетровської області 

у січні–червні 2017 року 
 

 

Млн.грн 

Індекси фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту 

підприємств 

у січні–червні 2017 
до 

січня–червня 2016, 
у % 

 
Дніпропетровська область 25182,2 106,6 

м.Дніпро 12884,3 104,2 

м.Вільногірськ 101,4 101,6 

м.Жовті Води 204,0 110,0 

м.Кам’янське 1530,2 112,5 

м.Кривий Ріг 4850,3 101,9 

м.Марганець 147,2 100,9 

м.Нікополь 813,8 105,5 

м.Новомосковськ 533,3 106,7 

м.Павлоград 964,5 106,6 

м.Першотравенськ 164,9 103,7 

м.Покров  149,2 115,0 

м.Синельникове 127,4 144,2 

м.Тернівка 157,2 111,8 

райони   

Апостолівський 114,5 98,6 

Васильківський 15,6 94,0 

Верхньодніпровський 110,1 123,0 

Дніпровський 1515,3 134,6 

Криворізький 46,1 75,4 

Криничанський 39,3 144,4 

Магдалинівський 30,0 101,1 

Межівський 36,1 80,6 

Нікопольський 4,5 112,3 
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Продовження 

 

Млн.грн 

Індекси фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту 

підприємств 

у січні–червні 2017 
до 

січня–червня 2016, 
у % 

Новомосковський 92,2 171,4 

Павлоградський 44,7 237,2 

Петриківський 128,4 133,5 

Петропавлівський 46,2 113,1 

Покровський 75,3 94,9 

П’ятихатський 79,8 118,2 

Синельниківський 13,8 230,0 

Солонянський 53,3 108,5 

Софіївський 30,5 198,2 

Томаківський 11,5 113,5 

Царичанський 56,7 142,7 

Широківський 7,9 196,4 

Юр’ївський 2,6 47,4 

 

Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

Методологія та визначення 

Роздрібний товарооборот включає дохід від перепродажу безпосередньо населенню нових або 
уживаних споживчих товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) через магазини, інтернет-
магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, лотки, намети, фірми поштового замовлення тощо         
з урахуванням суми непрямих податків на продані споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо). 

Індекс фізичного обсягу – це відношення обсягу роздрібного товарообороту за звітний період 
звітного року до обсягу відповідного періоду попереднього року, перерахованого в порівнянних 
цінах з використанням індексу споживчих цін, обчисленого за індивідуальними індексами споживчих 
цін на товари. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж і 
запаси товарів у торговій мережі" щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).  

Інформація щодо роздрібного товарообороту підприємств та індексу фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту формується в цілому по Україні, регіонах, містах обласного значення, районах. 

Методологія розрахунку індексу фізичного обсягу: 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/353/metod.htm. 

Перегляд даних / методології 

З 2017 року змінено підходи щодо формування сукупності звітних одиниць державного 
статистичного спостереження "Продаж і запаси товарів у торговій мережі" (основним видом економічної 
діяльності яких є роздрібна торгівля). 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/353/metod.htm
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До 2016 року включно дані щодо роздрібного товарообороту формувалися за даними підприємств 
(юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний 
зазначений вид економічної діяльності). Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними 
даними попередніх років є некоректним. Перегляд даних, оприлюднених раніше, здійснюватися не 
буде. 

Інформація щодо роздрібного товарообороту, сформована за даними квартального суцільного 
обстеження, є остаточною і не переглядається. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (056) 778 68 08; e‐mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Веб-сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області: http://www.dneprstat.gov.ua 
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