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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
у  І півріччі 2016 року 

 
Оптовий товарооборот у   І півріччі 2016р. становив  5056,7 млн.грн. У 

порівнянні   з   І півріччям 2015р. він збільшився на  1192,7 млн.грн.  
Оптовий продаж продовольчих товарів становив 1023,4 млн.грн або 20,2% від 

загального товарообороту, що на 168,9 млн.грн (на 19,8%) більше, ніж торік. Серед 
продовольчих товарів переважав продаж пива – 18,5% (189,7 млн.грн),  м’яса та 
м’ясних продуктів – 16,1% (165,1 млн.грн), продуктів молочних, масла та сирів – 14% 
(142,8 млн.грн), фруктів та овочів свіжих – 12,6% (129,1 млн.грн), шоколаду та виробів 
кондитерських цукрових – 5,7%  (58,1 млн.грн). У натуральному виразі в порівнянні з   
І півріччям 2015р.   збільшилася реалізація   пива у 5,8 раза, маргарину і жирів 
харчових подібних –  у 5,2 раза,  фруктів та овочів свіжих –  у 3,8 раза,  рису –                  
у 3,3 раза, борошна – у 3,2 раза, фруктів та овочів, перероблених – у 2,8 раза, напоїв 
алкогольних дистильованих –  у 2,7 раза,   продуктів молочних, масла та сирів і 
шоколаду та виробів кондитерських цукрових – у 2,5 раза, ракоподібних та молюсків 
– у 2,3 раза, м’яса та м’ясних продуктів – в 1,9 раза. Одночас зменшилася реалізація 
какао  у 5,2 раза, кави смаженої – у 4,9 раза,    чаю  – на 35,5%.  

 
Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 

 

 Тис.грн Питома вага,               
у % до підсумку 

Продовольчі товари – всього 1023399,1 100,0 

 з них    

м’ясо та м’ясні продукти 165124,9 16,1 

продукти молочні, масло та сири 142847,6 14,0 

маргарин і жири харчові подібні 10301,3 1,0 

олії рослинні 13419,0 1,3 

напої алкогольні дистильовані 42919,0 4,2 

пиво, крім відходів пивоваріння 189701,0 18,5 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки 
фруктові та овочеві 

 
22961,8 

 
2,2 

шоколад та вироби кондитерські цукрові  58147,4 5,7 

риба, ракоподібні та молюски 8659,5 0,8 

борошно 16700,8 1,6 

фрукти та овочі, перероблені  35852,5 3,5 

фрукти та овочі свіжі  129090,0 12,6 
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Оптовий продаж непродовольчих товарів становив 4033,3 млн.грн або 79,8% 
від загального товарообороту, що на 1023,8 млн.грн (на 34%) більше, ніж торік. 
Переважала торгівля паливом дизельним – 8,6%, добривами, агрохімічною 
продукцією – 8%, насінням гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику – 7,6%, 
пшеницею – 6,9%,  іншими будівельними матеріалами –  5,6% та кукурудзою – 3,4%.   

 Оптовий продаж у натуральному виразі в порівнянні з  І півріччям 2015р. 
збільшився по таких групах,  як   насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику  
(у 6,2 раза),  вугілля кам’яне (у 4,8 раза), корми готові для тварин (у 4,5 раза), добрива, 
агрохімічна продукція (у 4,1 раза),  цементи   (у 3,8 раза), лісоматеріали (у 3,6 раза), 
паливо дизельне (у 3,4 раза), оливи (у 3,1 раза),   ячмінь, фарби, лаки та емалі               
(у 3 рази),  проте зменшилася реалізація  металів кольорових інших (у 24,9 раза), 
холодильників і морозильників побутових (у 3,3 раза). 

 
 

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 
 Тис.грн Питома вага,          

     у % до підсумку 
Непродовольчі товари – всього 4033275,5 100,0 

з них    

шини та камери гумові для транспортних засобів 39797,3 1,0 

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 112472,1 2,8 

пшениця 278857,2 6,9 

кукурудза 137477,3 3,4 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, 
соняшнику 

 
305212,6 

 
7,6 

вироби з кераміки, скла, деревини, корка,     

плетені та ножові 45521,2 1,1 

машини і устаткування сільськогосподарське,   

для добувної промисловості та будівництва,   

текстильного, швейного та трикотажного    

виробництва 76360,6 1,9 

бензин моторний 54241,2 1,3 

газойлі (паливо дизельне) 347969,4 8,6 

оливи та мастила нафтові 32303,0 0,8 

цементи 95780,0 2,4 

інші будівельні матеріали 226902,2 5,6 

добрива, агрохімічна продукція 322885,2 8,0 

промислова хімічна продукція 59434,6 1,5 



  

 
Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва становив  3023,4 млн.грн, 

або 59,8% від загального обсягу реалізації. Частка вітчизняних товарів в загальному 
обсязі продовольчої групи становила 82,6%, непродовольчої – 54%  проти 98,8% та 
58,3% відповідно рік тому.  

Оптовий продаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі порівняно  з   І 
півріччям 2015р. збільшився на 446,3 млн.грн (на 19,7%) і становив   2712 млн.грн, або 
53,6% від загального обсягу реалізації. 

На 1  липня 2016р. підприємствами оптової торгівлі накопичено товарних 
запасів на суму 1542,4 млн.грн проти 1256,2 млн.грн на 1 липня 2015р., з них товарів 
продовольчої групи – 235,1 млн.грн (15,2% до загального обсягу), товарів 
непродовольчої групи – 1307,3 млн.грн (84,8%). 

В наявності на складах оптових підприємств були значні залишки   пшениці – 
7,3 тис.т,   цементів –  6,2 тис.т,   ячміню  – 5,6 тис.т,    насіння гірчиці, ріпаку і кользи, 
кунжуту, соняшнику – 5,2 тис.т,    добрив, агрохімічної продукції – 4,9 тис.т. У товарних 
запасах продовольчих товарів на пиво припадало 25,3%, напої алкогольні – 15,5%,   
м’ясо та м’ясні продукти – 7%,  продукти молочні, масло та сири – 5,7%. 
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