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Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 
Хмельницької області у січні–березні 2020 року 

 
У січні–березні 2020р. оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств оптової 

торгівлі становив 4737,2 млн.грн.  
Провідне місце в товарній структурі оптового товарообороту займали 

непродовольчі товари, питома вага яких становила 86,7%, частка продовольчих 
товарів дорівнювала 13,3%. Порівняно з січнем–березнем 2019р. збільшилась частка 
непродовольчих товарів і відповідно зменшилась питома вага продовольчих товарів 
на 0,1 в.п.  

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 
 

 
Оптовий 

товарооборот, 
млн.грн 

Питома вага, 
у % до підсумку 

   

Непродовольчі товари 4109,3 100,0 

з них   

засоби автотранспортні легкові 74,5 1,8 

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 715,4 17,4 

зернові 862,1 21,0 

насіння і плоди олійних культур 196,3 4,8 

інша сільськогосподарська сировина  52,9 1,3 

побутові електротовари та електронна апаратура побутового 
призначення для приймання, записування, відтворення звуку й 
зображення 227,3 5,5 

продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні 30,6 0,7 

меблі, килими та освітлювальне приладдя 97,8 2,4 

паливо моторне 214,3 5,2 

інші будівельні матеріали 110,6 2,7 

добрива, агрохімічна продукція 936,0 22,8 
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Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 

 
Оптовий 

товарооборот, 
млн.грн 

Питома вага,  
у % до підсумку 

   

Продовольчі товари 627,9 100,0 

з них   

м’ясо та м’ясні продукти 10,2 1,6 

продукти молочні, масло та сири 74,6 11,9 

олії та жири харчові 17,8 2,8 

напої алкогольні  19,7 3,1 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві 24,7 3,9 

вироби хлібобулочні та кондитерські борошняні  54,9 8,7 

цукор 30,7 4,9 

вироби кондитерські цукрові та шоколад  86,1 13,7 

кава, чай, какао та прянощі 49,1 7,8 

фрукти та овочі, перероблені 25,1 4,0 

фрукти та овочі свіжі 98,0 15,6 

 
Частка оптової торгівлі товарами, які вироблені на території України, порівняно 

з січнем–березнем 2019р. зменшилась на 5,7 в.п. і становила 44,8% від загального 
обсягу продажу, у т.ч. продовольчих товарів – 76,2% (у січні–березні 2019р. – 88,5%), 
непродовольчих – 40,0% (44,6%).  

Продано іншим підприємствам оптової торгівлі для подальшого перепродажу 
товарів на суму 1144,2 млн.грн, що становить 24,2% від усього оптового 
товарообороту. 

На 1 квітня 2020р. у запасах підприємств оптової торгівлі знаходилось товарів 
на суму 2700,8 млн.грн, з  яких 88,3% – непродовольчі товари, 11,7% – продовольчі.  

 

 

Географічне охоплення  

Спостереження охоплює всі 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Довідка: тел. (382) 79-48-35; e-mail: publ@km.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/menu_u/vttr.htm    
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