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Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) 

на підприємствах оптової торгівлі Дніпропетровської області 
у  2018 році 

 
У 2018р. оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств оптової торгівлі 

(юридичних осіб)  Дніпропетровщини склав 154,5 млрд.грн і проти 2017р. збільшився 
(у фактичних цінах) на 3,1%. У структурі товарообороту частка продажу 
непродовольчих товарів становила 91,6%  і  порівняно з попереднім роком 
зменшилась на 0,6 в.п. 

В   оптовому   товарообороті   непродовольчої    групи   більше   половини  обсягу 
припадало на торгівлю продукта-
ми фармацевтичними та метала-
ми основними: залізом, чавуном, 
сталлю і феросплавами.  

У порівнянні з 2017р. 
збільшився оптовий продаж    
пластмас та гуми у первинних 
формах (на 45,7%), паперу і 
картону (на 44%), кормів готових 
для тварин (на 30,6%), машин 
пральних та сушильних, побуто-
вих (на 22,4%), фарб, лаків та 
емалей (на 16,5%), портланд-
цементу, цементу глиноземистого, 
цементу безклінкерного шлако-
вого і цементів гідравлічних 
подібних (на 11,5%), засобів авто-
транспортних легкових (на 9,2%).  

Водночас скоротилися обсяги 
реалізації феросплавів (у 63,4 ра-
за), металів кольорових (у 3 рази),  
продукції первинного оброблення 
сталі іншої (у 2,4 раза), сталі  

(у 2,1 раза), палива твердого, рідкого і газоподібного іншого (у 2 рази), ячменю 
(на 40,7%), відходів та брухту (на 39%),  кукурудзи  (на 34,6%), бензину моторного 
(на 32,8%), прокату плоского гарячекатаного зі сталі  плакованого, з гальванічним чи 

 

Оптовий  продаж  окремих  непродовольчих 
товарів 

 Оптовий 
товаро-
оборот, 
млн.грн 

Питома 
вага,  

у % до 
підсумку 

Непродовольчі товари  141565,6 100,0 

   у тому числі   

   продукти  фармацевтичні     
   основні та препарати    
   фармацевтичні  43461,5 30,7 

   метали основні: залізо, чавун,   
   сталь і феросплави 28232,2 19,9 

   інші машини та устатковання 8557,2 6,0 

   машини і устатковання  
   сільськогосподарське, 
   для добувної  промисловості 
   та будівництва, текстильного, 
   швейного та   трикотажного  
   виробництва 7978,9 5,6 

   промислова хімічна продукція 7054,0 5,0 

   газойлі  (паливо дизельне)   3823,1 2,7 

   деталі та приладдя для засобів    
   автотранспортних 2801,1 2,0 

   інші будівельні матеріали 2662,5 1,9 
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іншим покриттям, прокату плоского зі сталі швидкорізальної та сталі кременистої 
електротехнічної  (на 30,9%), прокату плоского гарячекатаного зі сталі (на 28,6%), 
насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику (на 19,5%), прокату плоского 
холоднокатаного зі сталі завширшки не менше 600 мм (на 17,7%), пшениці (на 14,2%). 

З групи продовольчих товарів у 2018р. більше третини обсягу припадало на 
продаж алкогольних напоїв, олій та жирів харчових, вод мінеральних та напоїв 
безалкогольних й соків фруктових та овочевих,  шоколаду та виробів кондитерських 
цукрових. 

Порівняно з 2017р. зросли 
обсяги оптового продажу борошна  
(у 2,2 раза), виробів   макаронних,     
локшини, кускусу  та  виробів    
борошняних (у 2,1 раза), картоплі 
(на 34,7%), шоколаду та виробів 
кондитерських цукрових  
(на 24,8%), сидру та вин плодово-
ягідних інших (на 19,5%), риби, 
ракоподібних та молюсків  
(на 17,9%), фруктів та овочів, 
перероблених (на 15,9%), напоїв 
алкогольних дистильованих  
(на 13%), м’яса та м’ясних 
продуктів (на 9,3%). Разом з тим 
зменшилися обсяги реалізації рису 
(на 48,8%), солі харчової  
(на 38,4%), цукру (на 36,8%), кави 
(на 34,9%), вин зі свіжого 
винограду (на 27,5%), фруктів та 
овочів, свіжих (на 23%), пива  
(на 16,5%),  маргарину і жирів 
харчових подібних (на 15,6%), 

круп, борошна грубого помелу, гранул та інших продуктів, з культур зернових  
(на 15,1%),  прянощів та приправ, крім солі (на 6,6%). 

Із загального обсягу оптового товарообороту для подальшого перепродажу 
іншим підприємствам оптової торгівлі реалізовано товарів на суму 99,1 млрд.грн  
(64,2% від оптового товарообороту), з них продуктів фармацевтичних основних та 
препаратів фармацевтичних  – 34,4  млрд.грн, металів основних: заліза, чавуну, сталі і 
феросплавів – 18,1 млрд.грн, промислової  хімічної  продукції – 5,6 млрд.грн,  машин 
і устатковання сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, 
текстильного, швейного та трикотажного виробництва – 4,2 млрд.грн,    енергетичних 
матеріалів та продуктів перероблення нафти – 2,6  млрд.грн, інших  машин  та  
устатковання – 2,5 млрд.грн, паперу і картону – 2,2  млрд.грн. 

У загальному обсязі продажу частка товарів, що вироблені підприємствами 
на території України, порівняно з 2017р. зросла на 0,8 в.п. і становила 43,6%.  Частка 
вітчизняних серед продовольчих товарів складала 75,4%, серед непродовольчих 
товарів – 40,7%. 

 

Оптовий  продаж  окремих  продовольчих  
товарів 

 Оптовий 
товаро-
оборот, 
млн.грн 

Питома 
вага, 

у % до  
підсумку 

Продовольчі товари  12965,1 100,0 

   у тому числі   

   алкогольні напої 1537,5 11,9 

   олії та жири харчові 1052,3 8,1 

   води мінеральні та напої    
   безалкогольні й соки   
   фруктові та овочеві 994,8 7,7 

   шоколад   та  вироби   
   кондитерські  цукрові 855,0 6,6 

   продукти молочні, масло та    
   сири  800,6 6,2 

   фрукти та овочі, свіжі 722,6 5,6 

   м’ясо та м’ясні продукти       689,5 5,3 

   яйця 656,3 5,1  

   борошно 391,4 3,0 

   риба, ракоподібні та молюски 308,4 2,4 

   кава 285,7 2,2 

   чай 283,7 2,2 
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В області за рахунок вітчизняних виробників формується оптовий ринок 
зернових культур, лісоматеріалів, вугілля кам'яного, портландцементу, цементу 
глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних,  
виробів з азбестоцементу, відходів та брухту, руд металевих, чорних металів, яєць, 
картоплі, цукру, олій та жирів харчових, борошна, вод мінеральних та напоїв 
безалкогольних й соків фруктових та овочевих,  хлібобулочних та борошняних 
кондитерських виробів, м’яса та м’ясних продуктів, солі харчової, шоколаду та 
виробів кондитерських цукрових. 

На 1 січня 2019р. товарних запасів у підприємств оптової торгівлі налічувалося  
на суму 24,2 млрд.грн. Основу товарної структури (91%) складали  непродовольчі  
товари. Серед них значними були обсяги металів основних: заліза, чавуну, сталі і 
феросплавів (197,3 тис.т), відходів та брухту (34,6 тис.т), паперу і картону (25 тис.т), 
портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і 
цементів гідравлічних подібних (23 тис.т), пшениці (14,3 тис.т), вугілля  
кам’яного (10,3 тис.т),  насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику (9 тис.т), 
кукурудзи (6,3 тис.т), газойлів (палива дизельного) (6,1 тис.т), олив та мастил 
нафтових; дистилятів нафтових важких (3,7 тис.т), пластмас та гуми у первинних 
формах (3,3 тис.т), фарб, лаків та емалей (3,1 тис.т), бензину моторного (2,9 тис.т). 
 У запасах продовольчих товарів (у вартісному вираженні) переважали алкогольні 
напої (27,6%).  
Географічне охоплення  

Спостереження охоплює 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 непрямих податків (ПДВ 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, що 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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