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ПЕРЕДМОВА
Статистичний бюлетень «Роздрібний товарооборот підприємств Луганської області» у 2020 році містить дані про роздрібний товарооборот
підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
У бюлетені наведено дані щодо основних показників роздрібної торгівлі та товарної структури роздрібного товарообороту у розрізі міст та районів
області.
Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту
обчислено у порівнянних цінах. Дані наведено з урахуванням міжрайонного обміну.
Бюлетень розрахований на широке коло користувачів.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Символ “у тому числі”
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%
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–

явищ не було
наведено не всі доданки загальної суми
відомості відсутні
відсоток
дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо
конфіденційності статистичної інформації.

СКОРОЧЕННЯ
грн
тис.

–
–

гривня
тисяча

Примітка. У статистичному бюлетені інформацію за результатами державного статистичного спостереження наведено без урахування частини тимчасово окупованої
території у Луганській області.
В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміні-стративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою
Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів".
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