
 

 

 

                       Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтями 21 та 22 Закону України “Про державну статистику” 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ  

за ________________________20___ року  
                                                                                                                                                                   (звітний період) 

 

Подають: Термін подання № 1-опт  

(квартальна, річна) 

(І квартал, ІІ квартал, 

ІІІ квартал, рік) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

      21.11.2014 № 356362 

 

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля  

 

- органу державної статистики за місцезнаходженням 

квартальна – 

не пізніше 25 числа  

місяця, наступного за 

звітним періодом; 

річна – не пізніше  

28 лютого 

   

Респондент: 

Найменування:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

1. Кількість працівників  
(у звіті за рік) 

 

Код рядка Назва показників Фактично за рік 

А Б 1 

2 

3 

106 Середня кількість працівників (штатних та позаштатних, працюючих за 

цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників),  осіб 

 

 

   Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         



2. Продаж і запаси товарів 
(Кількість, наведена в м

3
, кг, штуках, указується у цілих числах; у млн.шт, тис.дал, тоннах, тис.грн. – з одним десятковим знаком). 

Код 

рядка 
Найменування товарних груп  

Одиниці 

вимірю-

вання 

Оптовий товарооборот Запаси товарів  на кінець 

звітного періоду 
(якщо є дані у гр.5, то мають 

бути дані у гр.6) 

 

кількість 

 

вартість (без ПДВ і акцизу), тис.грн. 

усього 

(гр.2 ≥  гр.3 та 

гр.2 ≥  гр.4 ) 

із гр.2 продано 

іншим 

підприємствам 

оптової торгівлі 
(≤  гр.2) 

із гр.2 продано 

товарів   

виробництва 

України 
(≤  гр.2) 

кількість 

вартість 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

200 Продовольчі і непродовольчі товари - всього  
(р.200  гр.2,3,4,6 = сумі рядків 201-204, 207-228, 298, 300-304, 306, 317, 318, 321-330, 332-345, 

355-362, 366-398) 
Х Х    Х 

 

299 
Продовольчі товари  
(р.299  гр.2,3,4,6 = сумі рядків 201-204, 207-228, 298) Х Х    Х  

201 М’ясо та м’ясні продукти т       

202 Продукти молочні, масло та сири т       

203 Яйця тис.грн. Х    Х  

204 Олія та жири харчові  
(р.204 > або = сумі рядків 205,206) т 

      

205    у тому числі  

      маргарин і жири харчові подібні 
т 

      

206       олії рослинні т       
207 

 

Напої алкогольні дистильовані тис.дал       

208 Вина зі свіжого винограду; сусло виноградне тис.дал       

209 Сидр та вина плодово-ягідні інші тис.дал       
210 Вермут та інші ароматизовані вина зі свіжого винограду тис.дал       

211 Пиво, крім відходів пивоваріння тис.дал       
212 Води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві тис.грн. Х    Х  

213 Вироби тютюнові, крім відходів тютюну млн.шт.       
214 Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби т       

215 Цукор т       

216 Шоколад та вироби кондитерські цукрові т       
217 Кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава без кофеїну не 

смажена 
кг 

      

218 Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) та чай 

частково ферментований 
кг 

      

219 Какао-паста знежирена чи не знежирена, какао-масло, какао-жир, какао-

порошок 
кг 

      

220 Прянощі та приправи, крім солі кг       

221 Риба, ракоподібні та молюски 

 

т       

222 Рис т       

223 Борошно т       
224 Крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші продукти, з культур 

зернових 
т 

      



Код 

рядка 
Найменування товарних груп  

Одиниці 

вимірю-

вання 

Оптовий товарооборот Запаси товарів  на кінець 

звітного періоду 
(якщо є дані у гр.5, то мають 

бути дані у гр.6) 

 

кількість 

 

вартість (без ПДВ і акцизу), тис.грн. 

усього 

(гр.2 ≥  гр.3 та 

гр.2 ≥  гр.4 ) 

із гр.2 продано 

іншим 

підприємствам 

оптової торгівлі 
(≤  гр.2) 

із гр.2 продано 

товарів   

виробництва 

України 
(≤  гр.2) 

кількість 

вартість 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

А Б В 1 2 3 4 5 6 
225 Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні, кускус подібні т       

226 Сіль харчова т       

227 Фрукти та овочі, перероблені  т       

228 Фрукти та овочі свіжі  
(р.228 > або = р.229) 

т 
      

229    у тому числі картопля т       

298 Інші продовольчі товари тис.грн. Х    Х  

399 
Непродовольчі товари  
(р.399  гр.2,3,4,6 = сумі рядків 300-305, 308-329, 331-344, 354-398) Х Х    Х 

 

300 Засоби автотранспортні легкові 

 

шт.       
301 Засоби автотранспортні вантажні шт.       

302 Шини та камери гумові для транспортних засобів шт.       
303 Деталі та приладдя для засобів автотранспортних тис.грн. Х    Х  

304 Мотоцикли, деталі та приладдя для них  тис.грн. Х    Х  

305 Пшениця  
(р.305 = сумі рядків 306,307) т 

      

306    з них: 

      пшениця тверда 
т 

      

307       пшениця, крім пшениці твердої т       
308 Кукурудза т       

309 Ячмінь т       

310 Жито, овес т       
311 Насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника т       

312 Корми готові для тварин т       
313 Велика рогата худоба молочних порід жива т       

314 Свині живі т       

315 Інша сільськогосподарська сировина та живі тварини тис.грн. Х 
 

   Х  
316 Текстильні товари, одяг і взуття тис.грн. Х 

 
   Х  

317 Холодильники і морозильники, побутові шт.       

318 Машини пральні та сушильні, побутові шт.       
319 Побутові електротовари та електронна апаратура побутового призначення 

для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 
тис.грн. 

Х 
 

   Х 
 

320 Вироби з кераміки, скла, деревини, корка, плетені та ножові тис.грн. Х 
 

   Х  
321 Засоби для чищення та полірування тис.грн. Х    Х  

322 Засоби парфумерні та косметичні тис.грн. Х    Х  

323 Продукти фармацевтичні основні  та препарати фармацевтичні тис.грн. Х    Х  

324 Хірургічні, медичні та ортопедичні інструменти та пристрої тис.грн. Х    Х  



Код 

рядка 
Найменування товарних груп  

Одиниці 

вимірю-

вання 

Оптовий товарооборот Запаси товарів  на кінець 

звітного періоду 
(якщо є дані у гр.5, то мають 

бути дані у гр.6) 

 

кількість 

 

вартість (без ПДВ і акцизу), тис.грн. 

усього 

(гр.2 ≥  гр.3 та 

гр.2 ≥  гр.4 ) 

із гр.2 продано 

іншим 

підприємствам 

оптової торгівлі 
(≤  гр.2) 

із гр.2 продано 

товарів   

виробництва 

України 
(≤  гр.2) 

кількість 

вартість 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

А Б В 1 2 3 4 5 6 
325 Меблі, килими та освітлювальне приладдя тис.грн. Х    Х  

326 Годинники та вироби ювелірні тис.грн. Х    Х  

327 Книги, газети, журнали та періодичні видання друковані та в 

електронному вигляді 
тис.грн. Х    Х 

 

328 Канцелярські товари тис.грн. Х    Х  

329 Інші споживчі товари  
(р.329 > або = р.330) тис.грн. Х    Х 

 

330    у тому числі товари спортивні  тис.грн. Х    Х  

331 Інформаційне та комунікаційне устатковання тис.грн. Х    Х  

332 Машини і устаткування сільськогосподарське, для добувної провислості та 

будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва 
тис.грн. Х    Х 

 

333 Офісні меблі, машини та устаткування тис.грн. Х    Х  

334 Інші машини та устатковання тис.грн. Х    Х  

335 Вугілля кам’яне т       

336 Вугілля буре т       

337 Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів  бітумінозних т       

338 Пропан і бутан скраплені т       

339 Бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний т       

340 Газойлі (паливо дизельне) т       
341 Мазути паливні важкі т       

342 Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі т       

343 Паливо тверде, рідке і газоподібне інше т       
344 Метали основні: залізо, чавун, сталь і феросплави  

(р.344 > або = сумі рядків 345-353)     

т       

345    з них:  

     феросплави 
т 

      

346      сталь т       

347      прокат плоский гарячекатаний зі сталі  плакований, з гальванічним чи 

іншим покриттям, прокат  плоский зі сталі швидкорізальної та сталі 

кременистої електротехнічної 

т 

      

348      прокат плоский гарячекатаний зі сталі т       

349      прокат плоский холоднокатаний зі сталі завширшки не менше 600 мм т       



Код 

рядка 
Найменування товарних груп  

Одиниці 

вимірю-

вання 

Оптовий товарооборот Запаси товарів  на кінець 

звітного періоду 
(якщо є дані у гр.5, то мають 

бути дані у гр.6) 

 

кількість 

 

вартість (без ПДВ і акцизу), тис.грн. 

усього 

(гр.2 ≥  гр.3 та 

гр.2 ≥  гр.4 ) 

із гр.2 продано 

іншим 

підприємствам 

оптової торгівлі 
(≤  гр.2) 

із гр.2 продано 

товарів   

виробництва 

України 
(≤  гр.2) 

кількість 

вартість 

(без ПДВ і 

акцизу), 

тис.грн. 

А Б В 1 2 3 4 5 6 
350      прутки та стержні, термічно оброблені, зі сталі  та  палі шпунтові та 

конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, термічно 

оброблені, з металів чорних 
т 

      

351      труби, трубки, профілі порожнисті та фітинги, зі сталі т       

352      продукція первинного оброблення сталі інша т       

353      гранули та порошки з чавуну переробного та дзеркального, або з 

металів чорних 
т 

      

354 Руди металеві т       

355 Метали кольорові (крім дорогоцінних) - алюміній, свинець, цинк та олово, 

мідь, метали кольорові інші 
кг 

      

356 Лісоматеріали м³       

357 Деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з соломки та 

матеріалів рослинних для плетіння 
тис.грн Х    Х 

 

358 Санітарно-технічне обладнання тис.грн Х    Х  

359 Фарби, лаки та емалі т       

360 Скло листове тис.грн. Х    Х  

361 Портландцемент, цемент глиноземний, цемент без клінкерний шлаковий і 

цементи гідравлічні подібні 
т      

 

362 Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози або подібних 

матеріалів 
тис.грн.

 
Х    Х 

 

363 Вироби з асфальту або подібних матеріалів тис.грн. Х    Х  

364 Інші будівельні матеріали тис.грн. Х    Х  

365 Шпалери, покриття для підлоги (крім килимів) тис.грн. Х    Х  

366 Залізні вироби, водопровідне та опалювальне устатковання тис.грн. Х    Х  

367 Радіатори та котли центрального опалення тис.грн. Х    Х  

368 Котли парові або котли парогенеруючі інші; котли, що працюють на 

перегрітій воді 
шт.      

 

369 Добрива, агрохімічна продукція т       

370 Промислова хімічна продукція тис.грн. Х    Х  

371 Папір і картон т       

372 Пластмаси та гума у первинних формах т       

373 Каучук синтетичний у первинних формах т       

374 Відходи та брухт т       

398 Інші непродовольчі товари тис.грн. Х    Х  



 

3. Оптовий товарооборот за кварталами звітного року 
(у звіті за рік) 

   ( тис.грн., з одним десятковим знаком) 

Код рядка Назва показників Оптовий товарооборот 

401 Усього за рік (р.401=сумі рядків 402-405, р.401=р.200 гр.2)  

402 
   у тому числі: 

      І квартал 
 

403       ІІ квартал  

404       ІІІ квартал  

405       ІV квартал  

 
 

 

 

      __________________________________________                                          ________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                  (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                        
 

 
 

 

_________________________________________________________                                                 ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       (ПІБ)     

телефон: _________________ факс: _________________  електронна пошта: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


