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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
у  2015 році 

 
Оптовий товарооборот у   2015р. становив  8967,4 млн.грн. У порівнянні   з   

2014р. він збільшився на  1911,1 млн.грн.  
Оптовий продаж продовольчих товарів становив 1999,9 млн.грн, або 22,3% від 

загального товарообороту, що на 494,1 млн.грн (на 32,8%) більше, ніж торік. Серед 
продовольчих товарів переважав продаж м’яса та м’ясних продуктів – 22,5% (450,6 
млн.грн), пива – 15,8% (316,3 млн.грн), продуктів молочних, масла та сирів – 14,3% 
(285,1 млн.грн),  фруктів та овочів свіжих – 6,5% (130,3 млн.грн), шоколаду та виробів 
кондитерських цукрових – 5,3%  (105,1 млн.грн). У натуральному виразі в порівнянні з   
2014р. збільшилася реалізація    м’яса та м’ясних продуктів   у 2,3 раза,   фруктів та 
овочів, перероблених –  у 2 рази, какао – в 1,9 раза, рису – в 1,6 раза, цукру –  в 1,5 
раза,       виробів борошняних – на 45,4%, напоїв алкогольних дистильованих – на 
29,1%, вин зі свіжого винограду – на 19,5%. Одночас зменшилася реалізація   олії 
рослинної  у 4,6 раза, чаю  – в 4,5 раза, крупи, борошна грубого помолу  –  в 4 рази,   
шоколаду та виробів кондитерських цукрових та кави – у 2,4 раза, риби, ракоподібних 
та молюсків – у 2 рази, борошна – на 13,3%.   
 

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 Тис.грн Питома вага,              у 

% до підсумку 

Продовольчі товари – всього 1999895,2 100,0 

 з них    

м’ясо та м’ясні продукти 450630,7 22,5 

продукти молочні, масло та сири 285114,3 14,3 

маргарин і жири харчові подібні 14347,6 0,7 

олії рослинні 30502,4 1,5 

напої алкогольні дистильовані 94207,6 4,7 

пиво, крім відходів пивоваріння 316323,1 15,8 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки 
фруктові та овочеві 

 
33033,2 

 
1,7 

цукор 33312,4 1,7 

шоколад та вироби кондитерські цукрові  105098,7 5,3 

чай 22630,5 1,1 

http://www.kievobl.ukrstat.gov.ua/


  

риба, ракоподібні та молюски 16696,3 0,8 

борошно 29740,5 1,5 

фрукти та овочі, перероблені  65664,4 3,3 

фрукти та овочі свіжі  130280,1 6,5 

 
Оптовий продаж непродовольчих товарів становив 6967,5 млн.грн. або 77,7% 

від загального товарообороту, що на 1417,0 млн.грн (на 25,5%) більше, ніж торік. 
Переважала торгівля паливом дизельним – 14,8%, пшеницею – 9,8%, кукурудзою – 
5,1%,  насінням гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику – 4,8%, добривами, 
агрохімічною продукцією та іншими будівельними матеріалами – по 4,6%.  

 Оптовий продаж у натуральному виразі в порівнянні з  2014р. збільшився по 
таких групах,  як  лісоматеріали (у 3,7 раза),  шини та камери гумові для транспортних 
засобів (у 3,5 раза), пшениця тверда (у 2,6 раза), мазут паливний   (в 1,6 раза),  ячмінь 
(на 31,5%), кукурудза (на 24,7%), паливо дизельне (на 24,6%), жито, овес (на 20%),   
проте зменшилася реалізація  кормів готових для тварин  (у 12,8 раза), пропану і 
бутану скраплених (у 9,9 раза), металів основних (у 4 рази),  вугілля кам’яного (у 2,1 
раза),  фарб, лаків та емалі (в 1,5 раза), бензину моторного (на 37,5%), папіру і картону 
(на 23,1%). 

 
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 

 Тис.грн Питома вага,          
     у % до підсумку 

Непродовольчі товари – всього 6967488,8 100,0 

з них    

шини та камери гумові для транспортних засобів  
82575,5 

 
1,2 

деталі та приладдя для засобів автотранспортних  
218004,5 

 
3,1 

пшениця 681547,2 9,8 

ячмінь 183382,1 2,6 

кукурудза 355478,6 5,1 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, 
соняшнику 

 
332480,4 

 
4,8 

бензин моторний 119935,7 1,7 

газойлі (паливо дизельне) 1033252,0 14,8 

оливи та мастила нафтові 61348,6 0,9 

фарби, лаки та емалі  43394,1 0,6 

цементи 144227,1 2,1 

інші будівельні матеріали 323875,0 4,6 

добрива, агрохімічна продукція 322179,4 4,6 

промислова хімічна продукція 111248,5 1,6 

відходи та брухт 78999,7 1,1 

 

 



  

  
 Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва становив               6269,3 

млн.грн, або 69,9% від загального обсягу реалізації. Частка вітчизняних товарів в 
загальному обсязі продовольчої групи становила 98%, непродовольчої – 61,9%  проти 
94,7% та 63,7% відповідно рік тому.  

Оптовий продаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі порівняно  з   
2014р. збільшився на 983,7 млн.грн (на 21,8%) і становив   5497,3 млн.грн, або 61,3% 
від загального обсягу реалізації. 

На 1  січня 2016р. підприємствами оптової торгівлі накопичено товарних запасів 
на суму 1578,9 млн.грн проти 1286,5 млн.грн на 1 січня 2015р., з них товарів 
продовольчої групи – 236 млн.грн (14,9% до загального обсягу), товарів 
непродовольчої групи – 1342,9 млн.грн (85,1%). 

В наявності на складах оптових підприємств були значні залишки     кукурудзи – 
20,6 тис.т, цементів – 19,2 тис.т,    насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику 
– 19 тис.т, пшениці – 13 тис.т,   добрив, агрохімічної продукції – 4,9 тис.т,  ячміню  – 2,1 
тис.т. У товарних запасах продовольчих товарів на пиво припадало 21,5%, напої 
алкогольні – 15,4%, фрукти та овочі, перероблені – 8%, м’ясо та м’ясні продукти – 
5,2%,  фрукти та овочі, свіжі – 5,1%,  продукти молочні, масло та сири – 4,8%. 
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