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ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник «Оптова торгівля Київської області» підготовлений на
основі на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж і запаси
товарів (продукції) в оптовій торгівлі", що охоплює юридичних осіб, основним видом
економічної діяльності яких є оптова торгівля (відповідно до Класифікації видів
економічної діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).
Порядок організації та методологія проведення обстеження, розробки і
поширення результатів державного статистичного спостереження визначені
Методологічними положеннями з організації державного статистичного спостереження
"Продаж
і
запаси
товарів
(продукції)
в
оптовій
торгівлі",
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/ 2015/65/metod_pol_opt_roz_torg.zip
Статистичний збірник містить інформацію щодо обсягів оптового
товарообороту підприємств Київської області у 2013–2017 роках. Статистична
інформація подається за товарною структурою, у розрізі міст та районів області.
Додатково у збірнику наведені дані про прямі інвестиції внесені в підприємства
оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі у 2015–2017 роках.
Збірник підготовлений за запитом користувачів на платній основі та містить
табличний матеріал.
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ДИНАМІКА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ
ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ

1.1. Динаміка оптового товарообороту підприємств
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