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Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 
Запорізької області в січні–червні 2018 року 

 
У січні–червні 2018р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав                   

23385,1 млн.грн (у фактичних цінах), у відповідному періоді 2017р. – 20241,8 млн.грн. 
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу 

припадав на непродовольчі товари (89,8%). Їх питома вага збільшилась на 2,8 в.п. 
порівняно з І півріччям 2017р. Головним джерелом формування структури оптового 
товарообороту залишились продукція виробничо-технічного призначення, паливо та 
сільськогосподарська сировина.  
 

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 
 

 Млн.грн 
Питома вага, 

у % до підсумку 

Непродовольчі товари – усього 21009,7 100,0 

з них   

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 554,9 2,6 

пшениця 1429,6 6,8 

кукурудза 1162,7 5,5 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника 1977,0 9,4 

інформаційне та комунікаційне устатковання  242,5 1,2 

машини і устатковання сільськогосподарське, для добувної 
промисловості та будівництва, текстильного, швейного та 
трикотажного виробництва 1247,4 5,9 

інші машини та устатковання 1767,3 8,4 

бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний 711,1 3,4 

газойлі (паливо дизельне) 2617,6 12,5 

оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі 457,0 2,2 

метали основні: залізо, чавун, сталь і феросплави 2465,6 11,7 

інші будівельні матеріали  281,5 1,3 

залізні вироби, водопровідне та опалювальне устатковання 246,9 1,2 

добрива, агрохімічна продукція  2626,8 12,5 

промислова хімічна продукція  424,6 2,0 

відходи та брухт 217,6 1,0 

 
У порівнянні з І півріччям 2017р. збільшився обсяг оптового продажу в 

натуральному виразі кукурудзи (у 5,3 раза), вугілля кам’яного (у 3,4 раза), засобів 
автотранспортних легкових (у 2,5 раза), пропану і бутану скраплених (у 2 рази), 
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феросплавів (в 1,7 раза), труб, трубок, профілей порожнистих та фітингів зі сталі               
(на 41,4%), пшениці (на 34,6%), сталі (на 30,2%), лісоматеріалів (на 27,0%), прокату 
плоского холоднокатаного зі сталі завширшки не менше 600 мм (на 6,8%), бензину 
моторного, у т.ч. авіаційного (на 5,4%). Водночас скоротились фізичні обсяги оптового 
продажу мазутів паливних важких у 68,2 раза, свиней живих – у 7 разів, пластмаси та 
гуми у первинних формах – у 3,5 раза, ячменю – в 1,6 раза, олив та мастил нафтових, 
дистилятів нафтових важких – в 1,5 раза, холодильників і морозильників побутових – 
на 27,3%, відходів та брухту на – 19,3 %, прокату плоского гарячекатаного зі сталі –               
на 16,5%, газойлів – на 12,9%. 
 

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 

 Млн.грн 
Питома вага, 

у % до підсумку 

Продовольчі товари – усього 2375,4 100,0 

з них   

м’ясо та м’ясні продукти 325,5 13,7 

продукти молочні, масло та сири 329,2 13,9 

яйця 107,6 4,5 

олія та жири харчові 235,5 9,9 

напої алкогольні дистильовані 273,9 11,5 

пиво, крім відходів пивоваріння 178,3 7,5 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві 85,4 3,6 

хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби  22,7 1,0 

цукор 68,0 2,9 

шоколад та вироби кондитерські цукрові  103,2 4,3 

кава смажена, що містить або не містить кофеїн;  
кава без кофеїну не смажена 46,8 2,0 

прянощі та приправи, крім солі 25,9 1,1 

борошно 7,1 0,3 

сіль харчова 9,0 0,4 

фрукти та овочі, перероблені  27,0 1,1 

фрукти та овочі свіжі 47,9 2,0 

 
У січні–червні 2018р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи 

становила 10,2%. Її частка зменшилась на 2,8 в.п. Спостерігалось зростання фізичних 
обсягів оптового продажу фруктів та овочів свіжих (у 4,6 раза), цукру (у 4,2 раза), круп, 
борошна грубого помелу, гранул та інших продуктів з культур зернових (у 3,1 раза), 
какао (у 2,7 раза), м’яса та м’ясних виробів (у 2,4 раза), борошна (на 24,1%). Водночас 
зменшились обсяги продажу риби (у 66,9 раза), олії рослинної (у 4,4 раза), фруктів і 
овочів перероблених (у 3,6 раза), чаю (у 3,1 раза), кави (у 2 рази), хлібу і 
хлібобулочних виробів (в 1,8 раза), солі харчової (в 1,6 раза), пива, крім відходів 
пивоваріння (на 21,0%), алкогольних товарів (на 5,9%). 

Обсяги товарів, проданих іншим підприємствам оптової торгівлі у І півріччі 
2018р., становили 4328,8 млн.грн (18,5% оптового товарообороту області). У 
загальному обсязі товарів, перепроданих іншим підприємствам оптової торгівлі, 
переважала непродовольча група (91,9%). 

Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 
10369,2 млн.грн (44,3% оптового товарообороту), що на 2.2 в.п. більше, ніж у 
відповідному періоді 2017р. Серед продовольчої групи питома вага товарів 



3 

вітчизняного виробництва склала 83,2%. Повністю задовольнили попит оптових 
споживачів області вироблені в Україні яйця, маргарин, цукор, картопля. Серед 
непродовольчої групи – пшениця, свині живі, лісоматеріали, котли для опалювання, 
відходи та брухт. 

На 1 липня 2018р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової 
торгівлі становили 8486,1 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари 
займали 92,5%. Значна частина фізичних обсягів запасів припадала на метали основні 
(31,1 тис.т) та пшеницю (22,3 тис.т). У порівнянні з 1 липня 2017р. збільшилась 
кількість запасів кукурудзи (у 14,2 раза), пшениці (у 5,4 раза), палива твердого, рідкого 
і газоподібного іншого (у 2,7 раза), вугілля кам’яного (у 2,5 раза), ячменю (у 2,4 раза). 
Зменшились запаси відходів та брухту (в 11,5 раза), насіння гірчиці, ріпаку і кользи, 
кунжуту, соняшника (в 1,6 раза), бензину (на 24,1%). 

На 1 липня 2018р на підприємствах області зберігалось продовольчих товарів  
на суму 638,9 млн.грн (у фактичних цінах). У порівнянні з 1 липня 2017р. їх питома 
вага в загальному обсязі товарних запасів скоротилась на 11,9 в.п. 
 
 
 
 
Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і                                   
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Оптовий товарооборот – вартість проданих без перероблення нових або уживаних товарів 
(продукції) підприємствами (юридичними особами) як у межах України, так і на експорт, що 
зазначена в оформлених як підстава для розрахунків із покупцями документах, за винятком 
непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). 
Критерієм віднесення торгівлі до оптової виступає переважаючий тип покупця (споживача) і характер 
використання товару–перепродаж іншим суб'єктам господарювання для використання у виробничій 
діяльності або для подальшого перепродажу. 
Дані щодо перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі та товарів, які вироблені 
підприємствами на території України, сформовані на підставі власної оцінки підприємств. 
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", що охоплює підприємства (юридичні особи), основним 
видом економічної діяльності яких є оптова торгівля (відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).  
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 
Методологічні положення: 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/65/metod_pol_opt_roz_torg.zip. 
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (061) 787-50-66; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: Внутрішня торгівля 
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