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Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 
Запорізької області в січні–вересні 2020 року 

 
У січні–вересні 2020р. оптовий товарооборот області (без ПДВ) склав  

34610,0 млн.грн (у фактичних цінах), у відповідному періоді 2019р. – 39308,4 млн.грн. 
У товарній структурі оптового товарообороту найбільший обсяг продажу 

припадав на непродовольчі товари (84,2%). Їх питома вага зменшилась на 1,6 в.п. 
порівняно з січнем–вереснем 2019р. 
 

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 
 

 
Оптовий 

товарооборот, 
млн.грн 

Питома вага, 
у % до підсумку 

Непродовольчі товари  29141,2 100,0 

у тому числі   

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 1003,4 3,4 

зернові 5038,5 17,3 

з них    

пшениця 3177,3 10,9 

кукурудза 794,8 2,7 

насіння і плоди олійних культур  2008,5 6,9 

інформаційне та комунікаційне устатковання  308,9 1,1 

машини і устатковання сільськогосподарське, для добувної 
промисловості та будівництва, текстильного, швейного та 
трикотажного виробництва 2435,0 8,4 

інші машини та устатковання 1891,3 6,5 

паливо моторне 3229,6 11,1 

з нього    

бензин моторний та авіаційний 390,2 1,3 

газойлі (паливо дизельне) 2611,6 9,0 

метали основні: залізо, чавун, сталь і феросплави 2517,0 8,6 

інші будівельні матеріали  873,0 3,0 

вироби залізні, водопровідне та опалювальне устатковання 404,1 1,4 

добрива, агрохімічна продукція  3921,8 13,5 

промислова хімічна продукція  593,9 2,0 

відходи та брухт 185,2 0,6 
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У порівнянні з січнем–вереснем 2019р. збільшився обсяг оптового продажу в 
натуральному виразі ячменю (у 2,3 раза), пропану та бутану скраплених (в 1,9 раза), 
феросплавів (в 1,7 раза), вугілля кам'яного (в 1,5 раза). Водночас скоротились фізичні 
обсяги оптового продажу кормів для тварин (у 3,3 раза), кукурудзи (у 2,7 раза), 
прокату плоского гарячекатаного зі сталі плакованого, з гальванічним чи іншим 
покриттям та прокату плоского зі сталі швидкорізальної та сталі кременистої 
електротехнічної (у 2,5 раза), відходів та брухту (у 2,4 раза), сталі (в 1,9 раза), металів 
кольорових (в 1,7 раза), труб, трубок, профілів порожнистих та фітингів зі сталі  
(на 30,4%). 
 

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 

 
Оптовий 

товарооборот, 
млн.грн 

Питома вага, 
у % до 

підсумку 

Продовольчі товари  5468,8 100,0 

у тому числі   

м’ясо та м’ясні продукти 406,7 7,4 

продукти молочні, масло та сири 334,0 6,1 

яйця 337,6 6,2 

олія та жири харчові 225,2 4,1 

напої алкогольні 1075,1 19,7 

з них   

пиво, крім відходів пивоваріння 427,7 7,8 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві 130,7 2,4 

вироби хлібобулочні та кондитерські борошняні 30,3 0,6 

цукор 108,8 2,0 

вироби кондитерські цукрові та шоколад  160,5 2,9 

кава, чай, какао та прянощі  98,3 1,8 

риба, ракоподібні та молюски 2124,2 38,8 

інші продовольчі товари 395,4 7,2 

з них   

борошно 13,7 0,3 

крупи та борошно грубого помелу 54,4 1,0 

сіль харчова 22,8 0,4 

 

У січні–вересні 2020р. питома вага оптового товарообороту продовольчої групи 
становила 15,8%, або 5468,8 млн.грн. Переважала торгівля рибою, ракоподібними і 
молюсками (38,8% оптового товарообороту продовольчих товарів), напоями 
алкогольними (19,7%), а також м’ясом та м’ясними продуктами (7,4%). 

Обсяг оптового продажу іншим підприємствам оптової торгівлі у січні–вересні 
2020р. становив 8060,4 млн.грн (23,3% оптового товарообороту області). У загальному 
обсязі товарів, перепроданих іншим підприємствам оптової торгівлі, переважала 
непродовольча група (71,3%). 

Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України, становив 
16977,5 млн.грн (49,1% оптового товарообороту), що на 1,8 в.п. більше, ніж у  
січні–вересні 2019р. 

На 1 жовтня 2020р. товарні запаси у фактичних цінах на підприємствах оптової 
торгівлі становили 8257,2 млн.грн. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари 
займали 82,4%. Значна частка фізичних обсягів запасів припадала на зернові  
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(140,9 тис.т), метали основні (38,5 тис.т) та вугілля кам’яне (32,0 тис.т). У порівнянні  
з 1 жовтня 2019р. збільшилась кількість запасів феросплавів (у 4,1 раза), зернових  
(у 2,9 раза), палива дизельного (в 1,7 раза), пропану та бутану скраплених (в 1,5 раза). 
Водночас зменшились запаси бензину моторного та авіаційного (в 1,6 раза), відходів 
та брухту (в 1,5 раза), насіння і плодів олійних культур (на 14,8%). 

На 1 жовтня 2020р. на підприємствах оптової торгівлі області зберігалось 
продовольчих товарів на суму 1452,3 млн.грн (у фактичних цінах). У порівнянні з  
1 жовтня 2019р. в 1,9 раза збільшились запаси в натуральному вираженні продуктів 
молочних масла та сирів, в 1,7 раза – м’яса та м’ясних продуктів. Скоротились 
залишки фруктів та овочів свіжих (в 11,5 раза), олії та жирів харчових (у 2 рази), рису  
(в 1,9 раза), пива, крім відходів пивоваріння (в 1,6 раза), цукру (на 15,0%). 
 
 
 
Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  
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) як у межах України, так і на експорт, що зазначена в оформлених як підстава для 
розрахунків із покупцями документах, за винятком .податку на додану вартість. 
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 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). 
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 
Методологічні положення:http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/46/mp_pzt_ot.pdf. 
 
Перегляд даних 
Інформація в експрес-випуску, сформована за даними квартального суцільного обстеження, є 
остаточною і не переглядається. 
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