
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Дніпропетровській 

області 

www.dneprstat.gov.ua  
  

                     

  15.05.2017 № 116 
 

Продаж товарів в оптовій торгівлі 
по містах та районах Дніпропетровської області 

у 2016 році 

 
 

Оптовий товарооборот 
У тому числі 

продовольчі товари непродовольчі товари 

млн.грн 
у % до                           
2015 млн.грн 

у %  до                           
2015 млн.грн 

у %  до                           
2015 

Дніпропетровська область 122254,3 131,1 9435,8 89,6 112818,4 136,4 

м.Дніпро 96165,9 126,0 6644,3 93,9 89521,6 129,3 

м.Вільногірськ 29,6 625,9 – – 29,6 625,9 

м.Жовті Води   780,7 110,0 51,5 123,0 729,2 109,2 

м.Кам’янське  6343,8 182,3 948,7 110,5 5395,1 205,9 

м.Кривий Ріг 8726,8 132,4 637,2 38,5 8089,6 163,8 

м.Марганець …1 …1 – – …1 …1 

м.Нікополь 246,1 119,1 39,7 124,0 206,4 118,2 

м.Новомосковськ  1195,0 122,3 220,9 119,2 974,1 123,1 

м.Павлоград 449,1 107,1 7,2 56,7 441,9 108,7 

м.Першотравенськ …1 …1 – – …1 …1 

м.Покров  7,6 84,0 – – 7,6 84,0 

м.Синельникове   34,2 11,9 13,0 5,2 21,2 56,4 

м.Тернівка …1 …1 – – …1 …1 

райони       

Апостолівський   13,8 113,1 – – 13,8 113,1 

Васильківський 660,0 347,0 – – 660,0 347,0 

Верхньодніпровський 60,0 76,3 3,2 162,6 56,9 74,1 

Дніпровський  3891,4 174,6 716,2 256,5 3175,2 162,9 

Криворізький 1202,1 128,9 8,4 18,7 1193,7 134,4 

Криничанський 131,1 104,2 – – 131,1 104,2 

Магдалинівський 16,3 99,7 10,4 108,2 5,9 87,6 

Межівський …1 …1 – – …1 …1 

Нікопольський  10,8 84,0 8,7 79,8 2,2 105,9 

Новомосковський  1791,2 711,9 120,3 187,0 1670,9 892,1 

Павлоградський …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Петриківський 59,5 96,6 1,3 21,3 58,1 105,1 

Петропавлівський² – – – – – – 
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                                                                                                                                                                                       Продовження 
 

Оптовий товарооборот 
У тому числі 

продовольчі товари непродовольчі товари 

млн.грн 
у %   до                          

2015 млн.грн 
у %   до                          

2015 млн.грн 
у %   до                           

2015 

Покровський  85,1 192,4 0,0 2,1 85,1 196,6 

П’ятихатський² – – – – – – 

Синельниківський 44,0 85,9 – – 44,0 85,9 

Солонянський 122,2 184,8 – – 122,2 184,8 

Софіївський …1 …1 – – …1 …1 

Томаківський² – – – – – – 

Царичанський …1 …1 – – …1 …1 

Широківський …1 …1 – – …1 …1 

Юр’ївський 49,6 85,3 0,2 106,4 49,4 85,2 

 _____________ 
 1 Дані не оприлюднюються  з   метою  забезпечення   виконання  вимог  Закону  України  “Про державну 
статистику” щодо конфіденційності  інформації. 
² За даною територією не залучено респондентів до державного статистичного спостереження щодо продажу і 
запасів товарів в оптовій торгівлі. 

 
 
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. 

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.  
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