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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумської області  
у січні–червні 2017 року 

 

У  січні–червні 2017р. оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств  
оптової торгівлі Сумської області  становив  7458,2  млн.грн. 

Вагоме місце у структурі оптового товарообороту займали непродовольчі 
товари, частка яких у порівнянні із січнем–червнем 2016р. збільшилася на 11,8 в.п.                         
і становила 74,9%.       
      

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 
 
 

 Млн.грн 
Питома вага,              

у % до підсумку 

Непродовольчі товари – всього 5588,4 100,0 
з них   
добрива, агрохімічна продукція  2606,8 35,0 
енергетичні матеріали 372,8 5,0 
зернові 322,0 4,3 
машини і устатковання сільськогосподарське, для добувної 
промисловості та будівництва, текстильного, швейного та 
трикотажного виробництва  290,0 3,9 
залізні вироби, водопроводне та опалювальне устатковання 253,5 3,4 
промислова хімічна продукція 216,3 2,9 
метали кольорові (крім дорогоцінних) – алюміній, свинець, 
цинк та олово, мідь, метали кольорові інші 108,9 1,5 
інша сільськогосподарська сировина та живі тварини 104,4 1,4 
інші будівельні матеріали 65,3 0,9 
деталі та приладдя для засобів автотранспортних 56,2 0,8 
метали основні: залізо, чавун, сталь і феросплави 36,1 0,5 
текстильні товари, одяг і взуття 30,1 0,4 
Інші машини та устатковання 25,7 0,3 
продукти фармацевтичні 22,6 0,3 
портландцемент, цемент глиноземний, цемент без 
клінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні 20,8 0,3 
шини та камери гумові для транспортних засобів 18,6 0,2 
деревина та вироби з деревини 17,7 0,2 



2 

 
 

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 

 
Млн.грн 

Питома вага,              
у % до підсумку 

Продовольчі товари – всього 1869,8 100,0 
з них   
кава 1207,2 16,2 
м’ясо та м’ясні продукти 114,2 1,5 
шоколад та вироби кондитерські цукрові 102,8 1,4 
пиво 82,6 1,1 
продукти молочні, масло та сири 70,5 0,9 
води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та 
овочеві 56,8 0,8 
хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби 33,2 0,4 
алкогольні напої 22,8 0,3 
чай 17,9 0,2 
олії та жири харчові 15,2 0,2 
сіль харчова 11,6 0,2 
вина зі свіжого винограду 10,9 0,1 
борошно 9,3 0,1 
прянощі та приправи, крім солі 8,1 0,1 
риба, ракоподібні та молюски 7,9 0,1 
сидр та вина плодово-ягідні інші 6,8 0,1 
вироби борошняні, кускус  6,5 0,1 
фрукти та овочі, перероблені 4,7 0,1 

 
 

Частка оптової торгівлі товарами, що вироблені на території України                          
у січні–червні 2017р., становила 66,2% обсягу оптового продажу, при цьому в обсязі 
оптової реалізації непродовольчих товарів вказана частка дорівнювала 61,5%, 
продовольчих товарів – 80,3%. 

У січні–червні 2017р. реалізовано товарів іншим підприємствам оптової торгівлі 
для подальшого їх перепродажу на суму 3106,2 млн.грн, що становило                       
41,6%  загального обсягу оптового товарообороту. 

Станом на 1 липня 2017р. товарні запаси підприємств оптової торгівлі області 
становили 1829,6 млн.грн.  
 
 
Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

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. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник                                                                                                       Л. Олехнович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідки за телефоном: (0542) 25 21 72; e-mail: analytics@sumy.ukrstat.gov.ua  
Більше інформації: http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=66&level=3  
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