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Передмова 

 

У процесі реформування державної статистики та приведення її до 

міжнародних стандартів постають питання побудови й розрахунку індексів 

оптової торгівлі, особливо в методичному та практичному аспектах, що 

викликає необхідність аналізу існуючих методологічних засад побудови 

індексів оптової торгівлі, опрацювання зарубіжного досвіду з цих питань та 

розробки сучасного статистичного інструментарію. 

Основним показником, що використовується для цілей статистичного 

спостереження за станом оптової торгівлі, є оптовий товарооборот, який в 

узагальненому вигляді являє собою виручку від продажу товарів, придбаних 

раніше з метою перепродажу. Показник оптового товарообороту по країні в 

цілому при розробці групується в розрізі основних товарів і товарних груп, 

визначених Держкомстатом. 

Метою запропонованих методичних рекомендацій є висвітлення 

основних підходів до розрахунку індексів фізичного обсягу товарообороту 

підприємств оптової торгівлі  та визначення порядку їх побудови. 

Методичні рекомендації охоплюють питання формування індексів 

фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі як на 

загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. В окремих розділах 

наведено практичні рекомендації щодо побудови річних, квартальних і 

місячних індексів фізичного обсягу оптового товарообороту. 

Методичні рекомендації підготовлені в рамках реалізації Стратегії 

розвитку державної статистики на період до 2012 року, яка передбачає 

здійснення заходів з удосконалення та розроблення системи показників 

моніторингу внутрішньої торгівлі, а також заходи з розроблення та 

вдосконалення розрахунку короткострокових і річних індикаторів статистики 

внутрішньої торгівлі. 
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1. Загальні положення 

 

При аналізі динаміки оптового товарообороту для статистичних цілей 

застосовують індексний метод. Індекс фізичного обсягу оптового 

товарообороту відображає кількісну характеристику змін обсягів 

товарообороту.  

Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту обчислюється шляхом 

зіставлення обсягів оптового товарообороту за звітний і базисний період у 

порівнянних цінах (у цінах базисного періоду) і розраховується за такою 

формулою: 

∑
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де: Iq – індекс фізичного обсягу оптового товарообороту; 

∑p0q1 –  сума обсягу оптового обороту звітного періоду, перерахованого в 

ціни базисного періоду; 

∑p0q0 – фактичний обсяг оптового товарообороту базисного періоду. 

Якщо продаж ураховується у вартісних одиницях, індекс фізичного 

обсягу оптового товарообороту розраховується за допомогою індивідуальних 

(товарів-представників) індексів цін: 

     (2) 
  де   Ip = pi1/pi0 – індивідуальний індекс цін і-го товару. 

 

У статистичній практиці України обчислення вказаних індексів 

товарообороту проводиться щомісячно, щоквартально та за рік. Період, з яким 

проводять порівняння обсягів товарообороту, вважається базисним. 

Збирання й розробка даних державних статистичних спостережень щодо 

оптової торгівлі здійснюється по підприємствах за основним видом економічної 

діяльності, віднесеним до розділів 50 і 51 секції «G» Класифікації видів 
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економічної діяльності (ДК 009:2005), яку було прийнято та введено в дію 

наказом Держспоживстандарту України  від 26.12.2005 р.  № 375.  

Із 2012 року в Україні відповідно до рекомендацій Євростату  

впроваджується нова версія Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-

2010) на базі NACE (Rev. 2), за якою оптова торгівля віднесена до розділів 45 і 

46 секції «G»  (Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобільного та 

мотоциклетного транспорту). 

 

2. Визначення основних термінів 

 

Група товарів – сукупність товарів-представників, що об’єднані за 

споживчим призначенням і походженням. 

Індексний метод – один із найпоширеніших статистичних прийомів 

дослідження динаміки соціально-економічних явищ і процесів у часі (індекси 

динаміки) або в просторі (територіальні індекси). Індекс є співвідношенням 

двох значень показника, що індексується: оціночного (поточного) і взятого за 

базу порівняння. За статистичною природою індекс – відносна величина, що 

характеризує зміну явища в часі чи просторі, або ступінь відхилення значення 

показника від певного стандарту (нормативу, середньої). Форми вираження 

індексу: коефіцієнти, проценти, проміле.  

Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту – кількісна 

характеристика зміни обсягів оптового товарообороту за часовий період, 

обраний для порівняння. Індекс фізичного обсягу товарообороту 

розраховується як відношення товарооборотів звітного та базисного періоду в 

єдиних цінах одного й того самого періоду (як правило, базисного).  

Індивідуальний індекс цін – відносний показник у коефіцієнтах або 

відсотках, що характеризує зміну ціни товару-представника у звітному та 

базисному періодах. 

Підприємство оптової торгівлі – суб’єкт, який має права юридичної 

особи, здійснює оптову торгівлю з метою одержання відповідного прибутку 
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(доходу), є організаційною одиницею та володіє певною самостійністю в 

прийнятті рішень, особливо щодо використання своїх коштів.  

Товар-представник – сукупність видів товарів, що є однорідними за 

своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції 

щодо зміни цін. 

Товарооборот – обсяг продажу товарів і надання послуг у грошовому 

вимірі за певний період часу. 

Товарооборот оптовий – обсяг перепродажу без перероблення 

підприємствами оптової торгівлі від свого імені нових або вживаних товарів без 

будь-яких змін роздрібним торговцям (підприємствам і організаціям) або іншим 

оптовикам (крім населення) для їх використання або наступного продажу як у 

межах країни, так і на експорт. Оптовий товарооборот ураховується без ПДВ і 

акцизного збору. 

 

3. Порядок розрахунку річних (квартальних) індексів фізичного 

обсягу  товарообороту підприємств оптової торгівлі 

 

Для розрахунку річних (квартальних) індексів фізичного обсягу 

товарообороту підприємств оптової торгівлі використовуються дані про обсяг 

оптового товарообороту та індивідуальні індекси цін на товари. 

Обсяг оптового товарообороту визначають на підставі первинних 

статистичних даних організацій оптової торгівлі за такими формами державної 

статистичної звітності: 

- «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» - форма 

№ 1-опт (річна); 

- «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» - форма 

№ 1-опт (квартальна); 

- таблиця № 1-С (місячна) «Індекси цін виробників промислової 

продукції за товарами». 



 8

Індекси цін виробників промислової продукції за окремими групами 

товарів розраховує  департамент статистики цін Держкомстату. 

Перелік товарів, які використовуються для розрахунку індексу фізичного 

обсягу оптового товарообороту, відповідає переліку товарів і товарних груп, по 

яких надаються дані за формою № 1-опт (річна, квартальна). 

Індекси фізичного обсягу оптового товарообороту за рік (квартал) до 

базисного року (кварталу) розраховуються, зважаючи на структуру оптового 

товарообороту за даними форми № 1-опт і індивідуальні індекси цін на окремі 

товари (групи товарів) за звітний період до базисного. 

Для розрахунку індексу фізичного обсягу товарообороту підприємств 

оптової торгівлі за рік (квартал) необхідно обсяг оптового товарообороту, 

розрахованого за структурою товарообороту звітного року (кварталу), 

переоцінити в ціни базисного року (кварталу). Для цього обсяг оптового 

товарообороту по кожному виду товару необхідно поділити на індивідуальний 

індекс цін відповідного виду товару. Отримані підсумки по окремих видах 

товарів у порівнянних (базисних) цінах підсумовуються для одержання  даних  

по Україні в цілому та продовольчих і непродовольчих товарах зокрема. 

Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту за квартал (період) 

обчислюється наростаючим підсумком із початку кварталу до відповідного 

періоду базисного року. 

Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту за рік (квартал) 

обчислюється шляхом ділення обсягу оптового товарообороту звітного періоду 

в цінах базисного періоду на обсяг оптового товарообороту базисного періоду.  

У загальному вигляді для розрахунку індексів фізичного обсягу оптового 

товарообороту за рік може бути використана така таблиця: 
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Таблиця розрахунку індексів фізичного обсягу 

 оптового товарообороту за 2009 рік  
 

 Обсяг 
оптового 
товаро- 

 обороту 
за 2008 
рік, 

 тис. грн. 
 (p0q0) 

Обсяг  
оптового 
товаро- 

 обороту  
за 2009  
рік,  

тис. грн. 
 (p1q1) 

Індекси  
цін 

товаро-
виробників 
2009 року 
до 2008 
року   
(i p) 

Обсяг  
оптового 
товаро-
обороту  

2009 року 
 в цінах 

 2008 року, 
 тис. грн.  

(p0q1)  
(гр.2:гр.3х100) 

 

Індекс  
фізичного 

 обсягу 
оптового 

товарообороту
 2009 року  до 

2008 
(Iq) 

(гр.4 :гр.1х100)

А 1 2 3 4 5 
Усі товари      
Продовольчі товари      
… за переліком  
товарів      
Непродовольчі 
товари      
… за переліком 
товарів      

Для розрахунку індексів фізичного обсягу оптового товарообороту за 

квартал використовують аналогічну таблицю. 

Обсяг товарообороту звітного року в цінах базисного по продовольчих і  

непродовольчих товарах розраховується сумуванням товарообороту товарів за 

відповідними кодами в переліку товарів до форми № 1-опт. Обсяг 

товарообороту звітного року в цінах базисного по всіх товарах одержується 

сумуванням товарооборотів продовольчих і непродовольчих товарів. 

Оскільки одержання індивідуальних індексів цін на товари згідно з  

переліком товарів форми № 1-опт  неможливе через невідповідність переліку 

товарів, за яким надаються індекси цін товаровиробників департаментом цін 

Держкомстату, на цьому етапі для проведення розрахунків річних індексів 

фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі пропонується 

використовувати індекси середніх цін за групами товарів, розраховані з 

використанням наявної інформації: 
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де: ipI – індивідуальний індекс середніх цін і – го товару; 

∑ 11 ii qp  –  сума обсягів оптового товарообороту звітного періоду; 

∑ 00 ii qp  – сума обсягів оптового товарообороту базисного періоду; 

∑ 1iq , ∑ 0iq - кількість одиниць і – го товару у звітному та базисному 

періодах; 

1ip , 0ip  - середні ціни і – го товару у звітному та базисному періодах. 

Тобто, якщо для товару (групи товарів), крім вартісних характеристик 

обсягів продажу задані ще й кількісні характеристики, для одержання середньої 

ціни товару за поточний і базисний період загальна вартість товару певного 

періоду ділиться на його кількість у цьому періоді. Діленням середньої ціни 

товару поточного періоду на середню ціну базисного періоду отримуємо 

індивідуальні індекси середніх цін, які використовують у подальшому для 

розрахунку річних (квартальних) індексів фізичного обсягу товарообороту 

підприємств оптової торгівлі. 

Для тих видів товарів, які в товарній структурі виражені лише у вартісній 

формі, індивідуальні індекси цін розраховуються на основі таблиці № 1-С 

(місячна) «Індекси цін виробників промислової продукції за товарами» 

департаменту цін Держкомстату. Для обчислення річних індексів фізичного 

обсягу товарообороту використовуються індивідуальні індекси цін за січень-

грудень ( період до періоду), для квартальних – індекси цін поточного кварталу 

до відповідного кварталу минулого року та поточного кварталу до 

попереднього кварталу. Для кожного з таких товарів індивідуальний індекс цін 

розраховується як середнє значення індивідуальних індексів цін по товарах, що 

належать до його групи за номенклатурою промислової продукції (НПП). 
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Фрагмент прикладу розрахунку річних індексів фізичного обсягу 

товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2009 рік до 2008 року 

наводиться в таблиці 1 додатка А.  

 

4. Порядок розрахунку місячних індексів фізичного обсягу 

товарообороту підприємств оптової торгівлі 

 

Щомісячно індекси фізичного обсягу товарообороту можуть бути 

обчисленим за звітний місяць до відповідного місяця попереднього або будь-

якого іншого року, до попереднього місяця поточного року, а також 

наростаючим підсумком з початку року до відповідного періоду попереднього 

(або іншого) року.  

Загалом обчислення місячних індексів фізичного обсягу оптового 

товарообороту (як річних так квартальних)  провадиться за формулою (1) з 

використанням наведеної вище таблиці 1 і даних про обсяги товарообороту та 

індексів цін на товари. Але відмінність структури вхідних даних зумовлює  

необхідність проведення додаткової обробки вхідної інформації для 

приведення її до вигляду, прийнятного для використання.  

Насамперед, це пов’язано з тим, що форма державного статистичного 

спостереження № 1-опт (місячна) містить дані лише про загальний обсяг 

оптового товарообороту по Україні без відомостей про обсяги продажу 

окремих товарів і товарних груп. Зважаючи на це, для розрахунку місячних 

індексів фізичного обсягу оптового товарообороту необхідно визначити 

структуру товарообороту. Для визначення товарної структури місяця 

пропонуємо використовувати дані товарної структури останнього звітного 

кварталу та індекси цін виробників промислової продукції на основі таблиці 

№ 1-С (місячна). 

Наприклад, розрахунок індексу фізичного обсягу оптового товарообороту 

за березень 2009 року проводиться в першій половині квітня. У такому випадку 

структура даних товарообороту за березень 2009 року відповідатиме структурі 
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даних третього кварталу 2008 року, за відсутністю даних за рік на державному 

рівні.   

На підставі цих даних визначається частка кожного товару (продукції) у 

загальному обсязі товарообороту:  

T
T

w i
i = ,           (4) 

де Т – загальний обсяг товарообороту;  

     Ті – вартість і-го товару (продукції) у загальному обсязі товарообороту. 

Відповідно з питомою вагою товару (продукції) та загальним обсягом 

товарообороту за березень 2009 року визначається вартість кожного товару в 

обсязі товарообороту за місяць:  

ipip wTW ⋅= ,           (5) 

де Тр - загальний обсяг товарообороту за місяць. 

Для розрахунку індексу фізичного обсягу оптового товарообороту за 

період необхідно обсяг оптового товарообороту, розрахований за структурою 

продажу за звітний період, яка одержана наведеним вище способом, 

переоцінити в ціни базисного періоду. Для цього обсяг оптового товарообороту 

по кожному виду товарів ділиться на індивідуальний індекс цін відповідного 

виду товару. Отримані результати за окремими видами товарів у порівнянних 

(базисних) цінах підсумовують для одержання даних окремо за групами  

продовольчих і непродовольчих товарів. Обсяг товарообороту звітного місяця в 

цінах базисного по всіх товарах одержують додаванням обсягів товарообороту 

продовольчих і непродовольчих товарів. 

Зважаючи на те, що дані форми № 1-опт (місячна) одержані за 

результатами вибіркового обстеження для забезпечення якості даних і 

максимальної узгодженості їх із квартальними даними, обсяг товарообороту за 

період наростаючим підсумком з початку року пропонується одержувати з 

урахуванням уже одержаних квартальних даних (до даних за формою № 1-опт 

(квартальна) за поточний період необхідно додавати дані наступних місяців за 

формою № 1-опт (місячна)). 
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Приклад розрахунку місячних індексів фізичного обсягу оптового 

товарообороту за березень 2009 року до відповідного періоду 2008 року 

наведено в таблиці 2 додатка А.  

 

5. Розрахунок індексів фізичного обсягу товарообороту підприємств 

оптової торгівлі за регіонами України 

 

Індекси фізичного обсягу оптового товарообороту по регіонах можуть 

розраховуватись як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. 

Розрахунок індексів фізичного обсягу оптового товарообороту по 

регіонах проводиться за рік та щоквартально. 

Індекси фізичного обсягу оптового товарообороту по регіонах за звітний 

період до базисного періоду розраховуються за формулою (1) (аналогічно до 

обчислення річних і квартальних індексів фізичного обсягу на 

загальнодержавному рівні) за даними про обсяг оптового товарообороту по 

регіону та індивідуальними індексами цін на окремі товари (групи товарів) за 

звітний період до базисного. 

Особливістю розрахунку індексів фізичного обсягу оптового 

товарообороту по регіонах є відсутність територіальних індексів цін на товари 

та групи товарів. Тому  для їх розрахунку використовуються індивідуальні 

індекси середніх цін, одержані на державному рівні за формулою (3) для тих 

товарів (груп товарів), для яких у звітності, крім вартісних характеристик 

обсягів продажу, надані ще  і їх кількісні характеристики.  

Для видів товарів, що в товарній структурі виражені лише у вартісному 

вимірі, індивідуальні індекси цін розраховують за методом, наведеним у розділі 

3 для річних і квартальних індексів фізичного обсягу на загальнодержавному 

рівні з використанням даних таблиці № 1-С (місячна) «Індекси цін виробників 

промислової продукції за товарами» по Україні в цілому. 

Приклад розрахунку індексів фізичного обсягу оптового товарообороту з 

використанням середніх індексів цін по Україні за 2009 рік по Донецькій 



 14

області та м. Києву наведено в таблиці 3 додатка А. По Донецькій області 

маємо по всіх товарах індекс фізичного обсягу 0,779, по продовольчих - 0,947, 

по непродовольчих - 0,754, по м. Києву – відповідно 0,646, 0,756 та 0,629. 

 

6. Обґрунтування та послідовність розрахунків з використанням  

інших цінових баз даних 

 

Із наявних баз даних цін найближчими до середніх оптових цін є ціни 

виробників промислової продукції. Теоретично найкоректніше 

використовувати саме індекси цін виробників промислової та 

сільськогосподарської продукції. Індекси роздрібних цін містять торгову 

націнку на товари. Ціна може значно коливатись у залежності від кон’юнктури 

попиту та пропозиції на певний товар. Використання цін виробників 

промислової продукції, з іншого боку, не дозволить урахувати оптову націнку 

на оптову торгівлю. Але, будемо вважати, що ця похибка буде менш суттєвою, 

ніж у випадку роздрібних цін, зважаючи на те, що частка оптової торгівлі в 

загальних торгових оборотах складає близько 65%. Більша концентрація та 

великі партії товару зумовлюють більш стабільні зміни оптових націнок, ніж у 

роздрібному товарообороті. Будемо вважати, що націнки зростають паралельно 

із динамікою цін виробників продукції. 

У річній і квартальній формах наведено вартісні та кількісні 

характеристики товарів, що дозволяє обчислити їх ціну, порівняти її з ціною 

базового періоду та за формулами (6)-(10) розрахувати індекс фізичного обсягу 

оптового товарообороту за рік і квартал. Це залежить від вибору індексів цін: 

або порівнюються ціни суміжних періодів або відповідних періодів (поточного 

та попереднього). Для ваги використовуються показники останнього кварталу 

поточного року. 

Формули для розрахунків: 

1−

=
оптt

оптt
оптt T

T
I                                                                                              (6) 
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де  
оптtI – індекс вартості оптового товарообороту в t-му періоді; 

оптtT , 
1−оптtT  – вартість оптового товарообороту в t-му та  t-1- му 

періодах; 

ціI  – індекс цін на і-й товар у t-му періоді; 

Іцt – дефлятор (середньозважений індекс оптових цін) у t-му періоді; 

itp , 1−itp  – ціна на і-й товар у t-му та  t-1- му періодах; 

1−itw  – частка і-го товару в загальній вартості товарообороту; 

itT  – вартість (обсяг продажу) і-го товару в  t-1- му періоді (останньому 

кварталі); 

фtI  – індекс фізичного обсягу оптового товарообороту. 

Інша річ – місячна форма звітності, що містить лише один показник – 

вартість оптового товарообороту. Для обробки даних місячної звітності 

необхідні такі кроки: 

- обчислюємо індекс вартості оптового товарообороту за формулою (6); 

- беремо структуру й ваги, що містяться в останній квартальній 

звітності та заповнюємо товарні позиції індексами цін поточного 

місяця у відповідності з таблицями 1 та 2 додатка В; 
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- обчислюємо дефлятор за формулою (8); 

- обчислюємо індекс фізичного обсягу за формулою (10).  

 

7. Практична перевірка рекомендацій щодо 

розрахунків на річних (квартальних) даних 

 

Для вибору оптимальних індексів цін для розрахунків були порівняні 

результати використання індексів цін з ф.№ 1-опт,  відповідні (або близькі) 

індекси цін виробників промислової продукції та роздрібних і споживчих цін.  

Результати розрахунків показників 2009 року до відповідних показників 2008 

року наведені в таблиці 1 додатка Б. У додатках наводяться лише фрагменти 

розрахункових таблиць, їх повний зміст представлено у звіті.  

До кожного рядка ф.№ 1-опт підбирались відповідні або близькі за 

змістом позиції номенклатури цін виробників промислової продукції та 

роздрібної торгівлі. У колонках 3-5 розміщені індекси цін на базі  цін  

виробників промислової та сільськогосподарської продукції. У колонках 6-8 за 

основу беруть індекси роздрібних цін. Окремо по колонках 3-5 або 6-8 

повністю заповнити дані по всіх позиціях неможливо. Тому незаповнені позиції 

заміщують даними  з бази цін виробників промислової продукції або 

роздрібних цін. Індекси цін на сільськогосподарську продукцію в обох 

варіантах тотожні. Джерела заповнення позицій ф.№ 1-опт спорідненими 

індексами оптових і роздрібних цін для колонок 3-5 ф.№ 1-опт наведено в 

рекомендаціях (додаток В).   

У колонках 10 та 11 (таблиця 1 додатка Б) наведені відхилення індексів 

оптових цін, розрахованих за ф.№ 1-опт від споріднених індексів із баз даних 

цін виробників промислової продукції та роздрібних цін.  За річними 

показниками відхилення є доволі суттєвими по всіх позиціях. У деяких вони 

позитивні, в інших негативні. Тобто індекси на базі даних ф.№ 1-опт по 

окремих позиціях перевищують, а по інших є меншими за споріднені індекси в 

базах цін виробників промислової продукції та роздрібних цін. Як наслідок, у 
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підсумку інтегральний індекс цін за трьома варіантами відрізняється несуттєво. 

Розглянемо результати обчислення показників 2009 року до 2008 року за 

варіантами індексів цін з ф.№ 1-опт, бази даних цін виробників промислової 

продукції та роздрібних цін (таблиця 2 додатка  Б).  

За розрахунками отримуємо середньозважені індекси оптових цін 

(дефлятор) відповідно: за даними ф.№ 1-опт  – 1,145, за даними  цін виробників 

промислової продукції – 1,134, роздрібних цін – 1,152. Обсяг оптового 

товарообороту у 2009 році дорівнював 860967 млн. грн., а у 2008 році – 1050392 

млн. грн. Індекс вартості товарообороту за 2009 рік дорівнював –  0,819 

(860967/1050392). Індекси фізичного обсягу за трьома варіантами становлять 

відповідно 0,716 (0,819/1,145), 0,723 (0,819/1,134) та 0,712 (0,819/1,152).  

Тобто обчислений індекс фізичного обсягу за даними ф.№ 1-опт є 

середнім значенням між індексом, розрахованим на підставі індексу роздрібних 

цін, та індексом, розрахованим на підставі індексу цін виробників промислової 

продукції. При цьому навіть за значною різницею в індексах цін за окремими 

позиціями маємо незначне відхилення яке в цілому в індексі фізичного обсягу,  

не перевищує 1,1%. 

Розроблені рекомендації дозволяють доповнити показники місячного 

товарообороту за структурою останньої квартальної звітності за ф.№ 1-опт 

індексами цін із відповідних баз даних. 

За формулами (1)-(4) або (5)-(10) обчислюється індекс фізичного обсягу 

оптового товарообороту до попереднього періоду або відповідного періоду 

минулого року в залежності від вибраних індексів цін. Для ваги 

використовують показники останнього кварталу, що передує поточному 

місяцю. 
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Додаток А 
 

Експериментальні розрахунки з використанням індексів цін ф.№ 1-опт і табл.1-с 
     Таблиця 1 

Індекси фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі 
по Україні за 2009 рік  

Обсяги  продажу товарів Середня ціна, 
 тис. грн. 

2008 р. 2009 р. 
Товари, 

товарні групи 
Одиниці 

вимірювання 
кількість тис. грн. кількість тис. грн. 

2008 р. 2009 р. 

Індекс 
середніх 

цін 

Товарооборот 
2009 р. у 

цінах 2008 р., 
тис. грн. 

Індекс 
фізичного 
обсягу 
товаро- 
обороту 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усі товари тис. грн. - 
1050392879,

4 
- 860967857,5 775303131,0 0,738 

Продовольчі товари тис. грн. - 155100446,6 - 168298828,7 

  
  
    

  
  
  136740469,3 0,882 

Яловичина і телятина свіжа 
(парна) чи охолоджена 

т 6952,5 146235,0 10784,6 261267,2 24,23 21,03 1,152 226837,3 1,551 

Яловичина і телятина 
морожена 

т 50459,5 1032874,3 33328,0 750710,9 22,52 20,47 1,100 682203,2 0,660 

Свинина свіжа (парна) чи 
охолоджена 

т 47492,8 779661,0 37398,6 729742,8 19,51 16,42 1,189 613950,5 0,787 

Свинина морожена  т 67847,2 1114104,8 90653,1 1397574,5 15,42 16,42 0,939 1488595,8 1,336 
М’ясо і субпродукти харчові 
свійської птиці, зайців, 
кролів, диких тварин  

т 204796,1 2146435,0 581677,6 6459031,3 11,10 10,48 1,059 6096469,4 2,840 

М’ясо та субпродукти м’ясні 
харчові, солоні, сушені чи 
копчені 

т 78110,9 730964,9 77229,5 949007,2 12,29 9,36 1,313 722716,7 0,989 

       … 
 

          

Овочі консервовані 
натуральні (без додання оцту 
чи оцтової кислоти) 

т 109127,6 739530,6 63806,9 695409,7 10,90 6,78 1,608 432403,5 0,585 

Овочі, фрукти, горіхи, гриби 
і інші частини рослин 
консервовані з доданням 
оцту чи оцтової кислоти 

т 262952,9 1532951,0 123140,7 1360574,0 11,05 5,83 1,895 717880,1 0,468 

Інші продовольчі товари тис. грн. - 41177645,9 - 43295693,9 - - 1,195 36238274,4 0,880 
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  Продовження таблиці 1 

 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Непродовольчі товари 
 

тис. грн. - 895292432,8 - 692669028,8    638562661,7 0,713 

Автомобілі легкові шт 495029 46375092,7 112873 12252837,4 108,55 93,68 1,159 10574119,6 0,228 
Автомобілі вантажні шт 39868 5247683,3 11036 1712403,4 155,17 131,63 1,179 1452629,5 0,277 
Устаткування автомобільне тис. грн. - 6869945,3 - 7042524,9 - - 1,130 6232322,9 0,907 
Мотоцикли і моторолери шт 153362 243809,2 66127 101452,5 1,53 1,59 0,965 105126,2 0,431 
Культури зернові – всього т 32480483,7 32785578,8 38599537,2 36315314,2 0,94 1,01 0,932 38962109,7 1,188 
з них: пшениця тверда т 3925521,1 3710341,0 4585707,9 4242041,8 0,93 0,95 0,979 4334339,2 1,168 

пшениця м’яка т 11823401,1 11017906,9 15316585,8 14479461,2 0,95 0,93 1,014 14273111,0 1,295 
кукурудза т 5809921,7 6124561,6 9362746,0 9465398,1 1,01 1,05 0,959 9869791,3 1,612 
ячмінь т 10138509,9 11007694,0 8262782,7 7291863,5 0,88 1,09 0,813 8971158,9 0,815 

жито озиме т 214322,8 209702,6 170406,3 115951,9 0,68 0,98 0,695 166732,8 0,795 
жито ярове т 40293,9 40394,5 24953,9 18199,3 0,73 1,00 0,728 25016,2 0,619 
жито інше т 84130,6 112645,0 119308,0 90827,7 0,76 1,34 0,569 159745,1 1,418 

Насіння соняшнику т 4113522,9 8364454,1 5500080,1 10992740,3 2,00 2,03 0,983 11183885,1 1,337 
Корми готові для 
сільськогосподарських 
тварин та свійської птиці 

т 670069,2 1252676,0 890071,0 1867456,4 2,10 1,87 1,122 1663963,3 1,328 

Корми готові для домашніх 
тварин  

т 92297,0 895377,9 121954,2 1224305,1 10,04 9,70 1,035 1183083,9 1,321 

Велика рогата худоба т жив. ваги 2611,5 25317,4 1880,0 22925,6 12,19 9,69 1,258 18225,8 0,720 
Свині т жив. ваги 1917,2 22500,0 2575,6 41043,6 15,94 11,74 1,358 30226,9 1,343 
Тканини з волокна 
натурального 

тис. пог. м 10427,6 81841,5 6209,8 47135,3 7,59 7,85 0,967 48737,9 0,596 

Тканини бавовняні тис. пог. м 145320,9 620209,6 99055,1 488590,1 4,93 4,27 1,156 422753,5 0,682 
      …           
Товари шкільні та 
канцелярські з паперу чи 
картону 

тис. грн. - 1339116,8 - 1506367,7 - - 1,201 1254261,2 0,937 

Меблі тис. грн. - 1984338,7 - 1422656,2 - - 1,188 1197522,1 0,603 
Інші  непродовольчі товари тис. грн. - 286610335,6 - 223580492,6 - - 1,187 188342373,6 0,657 



 

 21

 
Таблиця 2 

 
Індекси фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі по Україні 

за березень 2009 року  
 

Товарооборот 

Код 
рядка   

  
Одиниця 
виміру ІІІ кв. 2008р. 

Березень 
2009р. 

(структура 
ІІІкв. 2008р.) 

Індекс  
середніх 

цін 

Товарооборот 
березень 2009р. у 
цiнах 2008р. 

Індекс 
фізичного 
обсягу 
товаро- 
обороту 

А Б В 1 2 3 4 5 
  Усі товари, тис. грн.  216688362,3 62735169,9 0,896 56210712,2 0,704
  Продовольчі товари  30675474,2 8594718,3 1,188 10210525,0 

  Непродовольчі товари  186012888,1 54140451,7 0,862 46669069,4 

201 Автомобілі легкові шт 8425016,4 2578415,5 1,408 3630409,0 
202 Автомобілі вантажні шт 1350173,9 269761,2 1,041 280821,4 
203 Устатковання автомобільне тис.грн. 1307411,8 388958,1 1,147 446135,0 
205 Культури зернові – всього т 3346340 2741526,9 0,862 2363196,2 
213 Насіння соняшнику т 2447648,5 175658,5 0,862 151417,6 
301 Яловичина і телятина 

морожена 
т 127819,5 37641,1 1,201 45207,0 

367 Овочі консервовані натуральні 
(без додання оцту чи оцтової 
кислоти) 

т 148960,2 37641,1 1,337 50326,2 

368 Овочі, фрукти, горіхи, гриби і 
інші частини рослин 
консервовані з доданням оцту 
чи оцтової кислоти 

т 278700,7 75252,2 1,329 100010,2 

390 Інші продовольчі товари тис.грн. 7811593,5 2465492,2 1,188 2929004,7 
401 Тканини бавовняні тис. пог.м 133260,2 37641,1 1,346 50664,9 
599 Товари шкільні та 

канцелярські з паперу чи 
картону 

тис.грн. 286070,3 62735,2 1,212 76035,1 

600 Меблі тис.грн. 324545 106649,8 1,255 133845,5 
650 Інші  непродовольчі товари тис.грн. 58602352,1 18030087,9 0,862 15541935,8 
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                                                                                                                                                                                                          Таблиця 3 
 

Розрахунок індексів фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі за регіонами 
 

Донецька область м. Київ 
Товарна 
стрструк-

тура 
 2008 р. 

Товарна 
стрструк-

тура 
2009 р. 

Товарна 
стрструк-

тура 
2008 р. 

Товарна 
стрструк-

тура 
2009 р. 

Код 
рядка 

  
Індекс 
середніх

цін 

тис.грн. тис.грн. 

Т/о 
 2009 р. 
в цінах 
2008 р. 

Індекс 
фізичного 
обсягу 
товаро- 
обороту тис.грн. тис.грн. 

Т/о 
 2009 р. 
в цінах 
2008р. 

Індекс 
фізичного 
обсягу 
товаро- 
обороту 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
201 Автомобілі легкові 1,159 157232,3 42330,2 36530,7 0,232 40554553,5 10459842,0 9026776,1 0,223 
202 Автомобілі вантажні 1,179 35290,5 11938,7 10127,6 0,287 2089944,2 552373,7 468577,9 0,224 
203 Устаткування автомобільне 1,130 105425,1 68906,9 60979,6 0,578 1808608,3 1896623,2 1678427,6 0,928 
204 Мотоцикли і моторолери 0,965 480,6 40,2 41,7 0,087 46319,2 22201,3 23005,2 0,497 
205 Культури зернові – всього 0,932 981644,3 773200,6 829554,3 0,845 13572482,2 11897267,3 12764384,5 0,940 
206   з них: пшениця тверда 0,979 101569,9 126327,6 129076,2 1,271 1313399,2 2112869,0 2158840,3 1,644 
207             пшениця м’яка 1,014 671735,7 547232,2 539433,5 0,803 4414144,8 3862102,8 3807063,1 0,862 
208             кукурудза 0,959 64794,8 34767,5 36252,9 0,560 2540913,5 3280512,2 3420666,6 1,346 
209             ячмінь 0,813 131776,9 41545,5 51113,3 0,388 4997963,7 2464946,1 3032616,2 0,607 
210             жито озиме 0,695 10668,0 8099,5 11646,7 1,092 20658,0 8004,0 11509,3 0,557 
211             жито ярове 0,728   24,4 33,5   34163,9 6016,9 8270,6 0,242 
212             жито інше 0,569 430,4 2466,0 4337,1 10,077 69753,4 19234,0 33828,2 0,485 
213 Насіння соняшнику 0,983 568616,5 934129,7 950372,6 1,671 3180350,1 1033575,6 1051547,7 0,331 
214 Корми готові для 

сільськогосподарських тварин 
та свійської птиці 

1,122 172083,4 156750,6 139669,8 0,812 398219,4 432297,4 385190,8 0,967 

215 Корми готові для домашніх 
тварин  

1,035 76356,5 46087,3 44535,6 0,583 105267,3 318551,1 307825,8 2,924 

216 Велика рогата худоба 1,258 381,0 714,2 567,8 1,490 589,4       
217 Свині 1,358 558,0 1455,3 1071,8 1,921 542,7 10161,0 7483,2 13,789 
300 Яловичина і телятина свіжа 

(парна) чи охолоджена 
1,152 3004,9 10521,2 9134,7 3,040 9090,9 7445,8 6464,6 0,711 

301 Яловичина і телятина 
морожена 

1,100 15802,2 23214,0 21095,6 1,335 411547,8 228371,3 207530,8 0,504 

302 Свинина свіжа (парна) чи 
охолоджена 

1,189 21970,2 14964,3 12589,8 0,573 18843,6 82700,7 69578,1 3,692 
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Продовження таблиці 3 

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

303 Свинина морожена  0,939 11770,4 29096,4 30991,4 2,633 170504,7 225756,4 240459,5 1,410 

304 М’ясо і субпродукти харчові 
свійської птиці, зайців, кролів, 
диких тварин  

1,059 340265,5 410061,0 387043,2 1,137 228204,9 533525,1 503577,0 2,207 

594 Устатковання для 
автоматичного оброблення 
інформації 

1,004 270556,1 191427,6 190664,9 0,705 5767683,2 3393071,4 3379553,2 0,586 

595 Програмне забезпечення  1,100 8479,7 4513,8 4103,5 0,484 619224,1 544499,9 494999,9 0,799 
596 Вироби спортивні 1,235 1620,6 3295,4 2668,3 1,647 894874,6 508287,3 411568,7 0,460 
597 Вироби ювелірні 1,150 15699,5 2915,6 2535,3 0,161 166316,4 25633,0 22289,6 0,134 
598 Видавнича продукція 1,072 115721,7 101769,0 94933,8 0,820 211017,2 375945,8 350695,7 1,662 
599 Товари шкільні та канцелярські 

з паперу чи картону 
1,201 29123,8 23296,7 19397,8 0,666 276307,1 367200,3 305745,5 1,107 

600 Меблі 1,188 108486,5 48169,1 40546,4 0,374 899620,8 563969,3 474721,6 0,528 
650 Інші  непродовольчі товари 1,187 48719196,2 36277165,4 30559586,7 0,627 104993339,

2 
77864085,3 65592067,0 0,625 

  Усі товари, тис.грн.   145420167,
0 

114271428,
3 

111912826,
6 0,770 432706664,

3 
322274899,

2 
279635346,

9 0,646 

  Продовольчі товари, тис.грн.   12049021,3 13873269,1 11404860,3 0,947 60086270,9 58187981,0 45436845,3 0,756 

  Непродовольчі товари, 
тис.грн. 

  133371145,
7 

100398159,
2 

100507966,
4 0,754 372620393,

4 
264086918,

2 
234198501,

6 0,629 
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Додаток Б 
Експериментальні розрахунки з використання інших цінових баз даних 

Таблиця 1 
Порівняння індексів цін, розрахованих на базі показників ф.№ 1-опт, з індексами цін виробників промислової продукції  

та роздрібних цін на товари 
 

Ціни виробників промислової продукції Роздрібні ціни Відхилення індексів 
ф.№  1-опт від індексів 

на базі цін Найменування товарів 
за номенклатурою 

 ф.№ 1-опт 

Код 
рядка Назва Код 

КВЕД 

Індекс 
цін 

2009р. 
до 

2008р.

Код Найменування товарів, 
товарних груп 

Індекс 
цін 

2009р. 
до 

2008р.

Індекс 
середніх 
цін за  
ф.№  
1-опт 

виробників 
промислової 
продукції 

роздрібних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Автомобілі легкові 201 ІЦВПП, Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 1060 ІРЦ, Автомобілі та 

автотовари 1,235 1,159 -0,146 -0,076 

Автомобілі вантажні 202 ІЦВПП, Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 1060 ІРЦ, Автомобілі та 

автотовари 1,235 1,179 -0,126 -0,056 

Устатковання 
автомобільне 203 

ІЦВПП, Виробництво 
вузлів, деталей та 
приладдя для 
автомобілів та їх 
двигунів 

DM 
34.3 1,122 DM 

34.3 

ІЦВПП, Виробництво 
вузлів, деталей та 
приладдя для автомобілів 
та їх двигунів 

1,122 1,130 0,008 0,008 

Мотоцикли і 
моторолери 204 

ІЦВПП, Виробництво 
мотоциклів та 
велосипедів 

DM 
35.4 1,071 1059 ІРЦ, Мотоцикли, 

моторолери, мопеди 1,116 0,965 -0,106 -0,151 

Культури зернові – 
всього 205 ІЦВСГ, Зернові 

культури   1,026   ІЦВСГ, Зернові культури 1,026 0,932 -0,094 -0,094 

  з них: пшениця тверда 206 ІЦВСГ, пшениця   1,051   ІЦВСГ, пшениця 1,051 0,979 -0,072 -0,072 
            пшениця м’яка 207 ІЦВСГ, пшениця   1,051   ІЦВСГ, пшениця 1,051 1,014 -0,037 -0,037 
            кукурудза 208 ІЦВСГ, кукурудза   1,175   ІЦВСГ, кукурудза 1,175 0,959 -0,216 -0,216 
            ячмінь 209 ІЦВСГ, ячмінь   0,858   ІЦВСГ, ячмінь 0,858 0,813 -0,045 -0,045 
            жито озиме 210 ІЦВСГ, жито   0,757   ІЦВСГ, жито 0,757 0,695 -0,062 -0,062 
            жито ярове 211 ІЦВСГ, жито   0,757   ІЦВСГ, жито 0,757 0,728 -0,029 -0,029 
            жито інше 212 ІЦВСГ, жито   0,757   ІЦВСГ, жито 0,757 0,569 -0,188 -0,188 
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Таблиця 2 
Розрахунок середньозважених індексів оптових цін 2009 року за різними ціновими базами даних  

ф.№ 1-опт Ціни виробників промислової 
продукції Роздрібні ціни Зважені індекси на базі  

Позиція ф.№ 1-
опт Код 

ряд- 
ка 

Оптовий 
товаро -
оборот 
2009 р., 
млн. грн. 

Частка
у 

загалі 

Індекс 
цін  Назва Код 

КВЕД 

Індекс 
цін 

2009р. 
до 

2008р.

Код 
Найменування 

товарів, 
товарних груп 

Індекс 
цін 

2009р. 
до 

2008р.

ф.№ 
1-опт 

цін 
вироб- 
ників 

промис-
лової 
продук-

ції 

роздріб-
них  
цін 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Автомобілі 
легкові 201 12253 0,014 1,159 

ІЦВПП, 
Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 1060 ІРЦ, Автомобілі 

та автотовари 1,235 0,016 0,019 0,018 

Автомобілі 
вантажні 202 1712 0,002 1,179 

ІЦВПП, 
Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 1060 ІРЦ, Автомобілі 

та автотовари 1,235 0,002 0,003 0,002 

Устатковання 
автомобільне 203 7043 0,008 1,130 

ІЦВПП, 
Виробництво 
вузлів, деталей 
та приладдя для 
автомобілів та їх 
двигунів 

DM 
34.3 1,122 DM 

34.3 

ІЦВПП, 
Виробництво 
вузлів, деталей 
та приладдя для 
автомобілів та їх 
двигунів 

1,122 0,009 0,009 0,009 

Мотоцикли і 
моторолери 204 101 0,000 0,965 

ІЦВПП, 
Виробництво 
мотоциклів та 
велосипедів 

DM 
35.4 1,071 1059

ІРЦ, Мотоцикли, 
моторолери, 
мопеди 

1,116 0,000 0,000 0,000 

Культури 
зернові – всього 205 36315 0,042 0,932 ІЦВСГ, Зернові 

культури   1,026  ІЦВСГ, Зернові 
культури 1,026 0,039 0,043 0,043 

  з них: 
пшениця тверда 206 4242 0,005 0,979 ІЦВСГ, пшениця   1,051  ІЦВСГ, пшениця 1,051 0,005 0,005 0,005 

            пшениця 
м’яка 207 14479 0,017 1,014 ІЦВСГ, пшениця   1,051  ІЦВСГ, пшениця 1,051 0,017 0,018 0,018 
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продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            
кукурудза 208 9465 0,011 0,959 ІЦВСГ, 

кукурудза   1,175  ІЦВСГ, 
кукурудза 1,175 0,011 0,013 0,013 

Товари шкільні 
та канцелярські 
з паперу чи 
картону 

599 1506 0,002 1,201 

ІРЦ, Паперові 
вироби, 
включаючи 
шкільні та 
канцелярські 

1051 1,207 1051 

ІРЦ, Паперові 
вироби, 
включаючи 
шкільні та 
канцелярські 

1,207 0,002 0,002 0,002 

Меблі 600 1423 0,002 1,188 
ІЦВПП, 
Виробництво 
меблів 

DN 
36.1 1,179 1062 ІРЦ, Меблі 1,131 0,002 0,002 0,002 

Інші  
непродовольчі 
товари 

650 223580 0,260 1,187 
ІРЦ, Інші 
непродовольчі 
товари 

1078 1,163 1078 
ІРЦ, Інші 
непродовольчі 
товари 

1,163 0,308 0,302 0,302 

Усі товари   860968            1,145 1,134 1,152 
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Додаток В 
Рекомендації щодо заповнення форми № 1-опт (місячна) індексами цін 

Для обчислення індексів фізичного обсягу оптового товарообороту використовуємо 
структуру товарообороту форми № 1-опт (квартальна). Позиції за формою № 1-опт заповнюються 
переважно показниками з бази індексів цін виробників промислової та сільськогосподарської 
продукції, і тільки відсутні відповідні показники добираються з бази індексів роздрібних 
(споживчих) цін. За відсутності споріднених (близьких) показників у базах позиція заповнюється 
індексом цін на продовольчі або непродовольчі товари або індексом інфляції. 

Для виділення певної бази даних використані такі абревіатури: 
ІЦВПП – індекс цін виробників промислової продукції, 
ІРЦ – індекс роздрібних цін, 
ІСЦ – індекс споживчих цін, 
ІЦВСГ – індекс цін на сільськогосподарську продукцію. 

    Таблиця 1 
Таблиця відповідності рядків форми № 1-опт спорідненими показниками бази індексів цін 

виробників промислової та сільськогосподарської продукції та роздрібних цін 
Форма № 1-опт Вхідні індекси цін Приклад 

Назва Код 
рядка Назва Код 2009/2008 

1 2 3 4 5 

Автомобілі легкові 201 ІЦВПП, Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 

Автомобілі вантажні 202 ІЦВПП, Виробництво 
автомобілів 

DM 
34.1 1,305 

Устаткування 
автомобільне 203 

ІЦВПП, Виробництво вузлів, 
деталей та приладдя для 
автомобілів та їх двигунів 

DM 
34.3 1,122 

Мотоцикли і моторолери 204 ІЦВПП, Виробництво 
мотоциклів та велосипедів 

DM 
35.4 1,071 

Культури зернові – всього 205 ІЦВСГ, Зернові культури  1,026 
  з них: пшениця тверда 206 ІЦВСГ, пшениця  1,051 
            пшениця м’яка 207 ІЦВСГ, пшениця  1,051 
            кукурудза 208 ІЦВСГ, кукурудза  1,175 
            Ячмінь 209 ІЦВСГ, ячмінь  0,858 
            жито озиме 210 ІЦВСГ, жито  0,757 
            жито ярове 211 ІЦВСГ, жито  0,757 
            жито інше 212 ІЦВСГ, жито  0,757 
Насіння соняшнику 213 ІЦВСГ, Насіння соняшнику  1,387 
Корми готові для 
сільськогосподарських 
тварин та свійської птиці 

214 ІЦВПП, Виробництво готових 
кормів для тварин DA 15.7 0,949 

Корми готові для 
домашніх тварин  215 ІЦВПП, Виробництво готових 

кормів для тварин DA 15.7 0,949 

Велика рогата худоба 216 ІЦВСГ, Велика рогата худоба  0,925 
Свині 217 ІЦВСГ, Свині  1,074 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Яловичина і телятина свіжа 
(парна) чи охолоджена 300 ІЦВСГ, Яловичина  1,140 

Яловичина і телятина морожена 301 ІЦВСГ, Яловичина  1,140 
Свинина свіжа (парна) чи 
охолоджена 302 ІЦВСГ, Свинина  1,146 

Свинина морожена  303 ІЦВСГ, Свинина  1,146 
М’ясо і субпродукти харчові 
свійської птиці, зайців, кролів, 
диких тварин  

304 ІЦВПП, Виробництво м'яса та 
м'ясних продуктів DA 15.1 1,124 

М’ясо та субпродукти м’ясні 
харчові, солоні, сушені чи 
копчені 

305 ІРЦ, М'ясо копчене, солоне та 
ковбасні вироби 1002 1,160 

Ковбасні вироби 306 ІРЦ, М'ясо копчене, солоне та 
ковбасні вироби 1002 1,160 

Готові продукти та консерви з 
м’яса свійської птиці 307 ІРЦ, Консерви м'ясні 1003 1,220 

Готові продукти та консерви з 
свинини 308 ІРЦ, Консерви м'ясні 1003 1,220 

Продукти та страви готові з 
яловичини і телятини, 
включаючи консерви 

309 ІРЦ, Консерви м'ясні 1003 1,220 

Молоко оброблене рідке  310 ІЦВПП, Виробництво молочних 
продуктів та морозива DA 15.5 1,113 

Молоко і вершки сухі 311 ІЦВПП, Виробництво молочних 
продуктів та морозива DA 15.5 1,113 

Масло вершкове 312 ІЦВПП, Виробництво молочних 
продуктів та морозива DA 15.5 1,113 

Сир сичужний, плавлений та 
кисломолочний 313 ІРЦ, Сир і бринза 1009 1,095 

Консерви молочні 314 ІЦВПП, Виробництво молочних 
продуктів та морозива DA 15.5 1,113 

Маргарин і жири харчові 
аналогічні 315 ІРЦ, Маргарин 1013 1,104 

Олії нерафіновані 316 ІЦВПП, Виробництво олії та 
тваринних жирів DA 15.4 0,986 

Олії рафіновані 317 ІЦВПП, Виробництво олії та 
тваринних жирів DA 15.4 0,986 

Спиртові настойки, одержані 
перегонкою виноградного вина 
або вижимок винограду 

318 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 1026 1,160 

Горілка, інші міцні спиртові 
напої  319 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 

вироби 1026 1,160 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Спирт етиловий 
неденатурований міцністю 
менше 80 об.% 

320 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 1026 1,160 

Лікери, солодкі наливки, 
спиртові настойки, інші 
спиртові напої  

321 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 1026 1,160 

Спирт етиловий 
неденатурований із вмістом 
спирту не менше 80 об.% 

322 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 1026 1,160 

Спирт етиловий денатурований 
(спирт технічний) та інші 
спирти денатуровані будь-якої 
міцності 

323 ІРЦ, Горілка та лікеро-горілчані 
вироби 1026 1,160 

Вино ігристе 324 ІЦВПП, Виробництво 
виноградних вин 

DA 
15.93 1,115 

Вино виноградне натуральне 325 ІЦВПП, Виробництво 
виноградних вин 

DA 
15.93 1,115 

Сидр і вина плодоягідні 326 ІЦВПП, Виробництво сидру та 
інших плодово-ягідних вин 

DA 
15.94 1,080 

Вермут та аналогічні вироби 327 ІЦВПП, Виробництво сидру та 
інших плодово-ягідних вин 

DA 
15.94 1,080 

Пиво 328 ІЦВПП, Виробництво пива DA 
15.96 1,224 

Води мінеральні та газовані 
непідсолоджені і 
неароматизовані 

329 
ІЦВПП, Виробництво 
мінеральних вод та інших 
безалкогольних напоїв 

DA 
15.98 1,232 

Напої безалкогольні 340 
ІЦВПП, Виробництво 
мінеральних вод та інших 
безалкогольних напоїв 

DA 
15.98 1,232 

Тютюнові вироби 341 ІЦВПП, Виробництво 
тютюнових виробів DA 16 1,415 

Цукор 342 ІЦВПП, Виробництво цукру DA 
15.83 1,414 

Шоколад та вироби шоколадні 343 
ІЦВПП, Виробництво какао, 
шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів 

DA 
15.84 1,257 

Кондитерські вироби з цукру, 
включаючи білий шоколад, без 
вмісту какао 

344 
ІЦВПП, Виробництво какао, 
шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів 

DA 
15.84 1,257 

Кава 345 ІЦВПП, Виробництво чаю та 
кави 

DA 
15.86 1,360 

Чай 346 ІЦВПП, Виробництво чаю та 
кави 

DA 
15.86 1,360 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Какао 347 
ІЦВПП, Виробництво какао, 
шоколаду та цукристих 
кондитерських виробів 

DA 
15.84 1,257 

Спеції та приправи 348 ІЦВПП, Виробництво прянощів 
та приправ 

DA 
15.87 1,104 

Філе рибне та м’ясо риби інше 
свіжі чи охолоджені; печінка, 
ікра і молочко риби, свіжі чи 
охолоджені 

350 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Риба, філе рибне, м’ясо риби 
інше морожені; печінка, ікра і 
молочко риби морожені 

351 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Риба сушена, солона або у 
розсолі; риба гарячого або 
холодного копчення; рибні 
борошно, порошок та гранули, 
придатні для харчування 

352 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Риба приготовлена чи 
консервована іншим способом; 
ікра та її замінники, вироблені з 
ікри інших риб 

353 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Ракоподібні морожені; молюски 
та інші водні безхребетні 
морожені, сушені, солоні чи в 
розсолі; борошно, порошок і 
гранули з ракоподібних, 
придатні для вживання 
людиною 

354 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Готові або консервовані 
ракоподібні, молюски, інші 
безхребетні та водорості 

355 ІЦВПП, Виробництво рибних 
продуктів DA 15.2 1,291 

Рис лущений, неполірований 356 ІЦВСГ,Рис  1,420 
Рис обрушений 357 ІЦВСГ,Рис  1,420 

Борошно пшеничне чи 
пшенично-житнє 358 

ІЦВПП, Виробництво продуктів 
борошномельно-круп'яної 
промисловості 

DA 
15.61 1,024 

Борошно з зернових культур, 
крім пшениці 359 

ІЦВПП, Виробництво продуктів 
борошномельно-круп'яної 
промисловості 

DA 
15.61 1,024 

Крупи з пшениці 360 ІРЦ, Крупи і бобові 1019 1,006 
Крупи із інших зернових і 
гранули зернових 361 ІРЦ, Крупи і бобові 1019 1,006 

Продукти інші з зернових 
культур, включаючи пластівці 
кукурудзяні 

362 ІЦВСГ, Зернові культури  1,026 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Вироби макаронні  363 ІЦВПП, Виробництво 
макаронних виробів 

DA 
15.85 1,167 

Сіль і хлорид натрію чистий 364 ІЦВПП, Добування та 
виробництво солі CB 14.4 1,197 

Соки фруктові та овочеві 365 
ІЦВПП, Виробництво 
мінеральних вод та інших 
безалкогольних напоїв 

DA 
15.98 1,232 

Овочі (крім картоплі) і гриби 
заморожені 366 ІРЦ, Овочі 1022 0,583 

Овочі консервовані натуральні 
(без додання оцту чи оцтової 
кислоти) 

367 ІЦВПП, Перероблення та 
консервування овочів та фруктів DA 15.3 1,182 

Овочі, фрукти, горіхи, гриби і 
інші частини рослин 
консервовані з доданням оцту 
чи оцтової кислоти 

368 ІЦВПП, Перероблення та 
консервування овочів та фруктів DA 15.3 1,182 

Інші продовольчі товари 390 ІРЦ, ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
без ресторанного господарства  1,206 

Тканини з волокна натурального 400 ІРЦ, Тканини 1040 1,143 
Тканини бавовняні 401 ІРЦ, Тканини 1040 1,143 
Тканини, крім тканин 
спеціальних, з волокон хімічних 402 ІРЦ, Тканини 1040 1,143 

Тканини ворсові, махрові і 
тканини спеціальні інші 403 ІРЦ, Тканини 1040 1,143 

Вироби з текстилю готові для 
домашнього господарства, крім 
одягу 

404 ІЦВПП, Виробництво готових 
текстильних виробів, крім одягу DB 17.4 1,091 

Вироби з текстилю інші 405 ІЦВПП, Виробництво інших 
текстильних виробів DB 17.5 1,233 

Холодильники та морозильники 
побутові 406 

ІЦВПП, Виробництво 
електричних побутових 
приладів 

DK 
29.71 1,377 

Машини пральні ємністю 10 кг і 
менше сухої білизни 
автоматичні і неавтоматичні 

407 
ІЦВПП, Виробництво 
електричних побутових 
приладів 

DK 
29.71 1,377 

Машини сушильні ємністю 10 
кг і менше сухої білизни  408 

ІЦВПП, Виробництво 
електричних побутових 
приладів 

DK 
29.71 1,377 

Машини швейні побутові 409 
ІЦВПП, Виробництво 
електричних побутових 
приладів 

DK 
29.71 1,377 

Пилососи побутові  410 
ІЦВПП, Виробництво 
електричних побутових 
приладів 

DK 
29.71 1,377 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Приймачі телевізійні 411 ІЦВПП, Виробництво апаратури 
для радіо, телебачення та зв'язку DL 32 1,246 

Радіоприймачі переносні та 
стаціонарні 412 ІЦВПП, Виробництво апаратури 

для радіо, телебачення та зв'язку DL 32 1,246 

Магнітофони та інша апаратура 
для звукозапису 413 ІЦВПП, Виробництво апаратури 

для радіо, телебачення та зв'язку DL 32 1,246 

Апаратура для запису та 
відтворення звуку і зображення 414 ІЦВПП, Виробництво апаратури 

для радіо, телебачення та зв'язку DL 32 1,246 

Вироби з кераміки 
господарсько-побутові та 
декоративні 

415 
ІЦВПП, Виробництво 
керамічних виробів не для 
будівництва 

DI 26.2 1,200 

Скло порожисте 416 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла DI 26.1 1,252 

Парфуми та косметичні вироби 417 
ІЦВПП, Виробництво 
парфумерних та косметичних 
засобів 

DG 
24.52 1,258 

Шпалери та матеріали 
текстильні для оббивки стін 418 ІРЦ, Текстильні вироби для 

домашнього вжитку та інтер'єру 1042 1,143 

Мило, детергенти і засоби для 
догляду 419 

ІЦВПП, Виробництво мила та 
мийних засобів, засобів для 
чищення та полірування 

DG 
24.51 1,315 

Препарати фармацевтичні  420 
ІЦВПП, Виробництво 
фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

DG 
24.42 1,307 

Устаткування медичне, 
хірургічне та ортопедичне 421 

ІЦВПП, Виробництво медичної 
техніки, включаючи хірургічне 
устаткування, та ортопедичних 
пристосувань 

DL 33.1 1,249 

Вугілля готове кам’яне 500 ІЦВПП, Добування, збагачення 
та агломерація кам'яного вугілля 

CA 
10.10 0,957 

Буре вугілля (лігніт) 501 ІЦВПП, Добування, збагачення 
та агломерація лігніту 

CA 
10.20 1,025 

Нафта сира 502 ІЦВПП, Добування нафти CA 
11.10.1 0,592 

Газовий конденсат 503 ІЦВПП, Добування природного 
газу 

CA 
11.10.2 1,129 

Газ природний 504 ІЦВПП, Добування природного 
газу 

CA 
11.10.2 1,129 

Бензин моторний 505 ІРЦ, Бензин 1075 1,113 
Газойлі (паливо дизельне) 506 ІРЦ, Дизельне пальне 1076 0,953 

Мазути топкові важкі 507 ІЦВПП, Добування нафти CA 
11.10.1 0,592 

Масла і мастила 508 ІРЦ, Мастильні матеріали 1077 1,264 
 
 



 

 33

продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Чавун переробний, ливарний і 
дзеркальний 509 ІЦВПП, Виробництво чавуну, 

сталі та феросплавів DJ 27.1 0,895 

Феросплави 510 ІЦВПП, Виробництво чавуну, 
сталі та феросплавів DJ 27.1 0,895 

Вироби із сталі нержавіючої  511 ІЦВПП, Виробництво чавуну, 
сталі та феросплавів DJ 27.1 0,895 

Прокат плоский та прутки 
гарячекатані із сталі  
швидкорізальної  

512 ІЦВПП, Лиття металів DJ 27.5 1,198 

Прокат плоский гарячекатаний 
із сталі нелегованої (вуглецевої) 
та легованої (крім нержавіючої 
та швидкорізальної) 

513 ІЦВПП, Лиття металів DJ 27.5 1,198 

Вироби листові холоднокатані 
та з покриттям із сталі 
нелегованої (вуглецевої) та 
легованої (крім нержавіючої та 
швидкорізальної) 

514 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Прутки, кутки і профілі 
гарячекатані із сталі легованої та 
нелегованої (вуглецевої)  

515 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Профілі великосортові; палі 
шпунтові, профілі зварні та 
деталі для залізничної колії із 
сталі 

516 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Стержні і прутки інші з сталі 
нелегованої (вуглецевої) 517 ІЦВПП, Виробництво готових 

металевих виробів DJ 28 1,104 

Прокат плоский  завширшки 
менше 600 мм (штаби вузькі) 
холоднокатаний без покриття, із 
сталі 

518 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Вироби, одержані холодним 
штампуванням і гнуттям, із 
сталі нелегованої (вуглецевої) та 
нержавіючої 

519 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Дріт із сталі 520 ІЦВПП, Виробництво готових 
металевих виробів DJ 28 1,104 

Алюміній необроблений  521 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Свинець необроблений 522 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Цинк необроблений 523 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Олово необроблене 524 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 
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Мідь необроблена; штейн 
мідний; мідь цементаційна 525 ІЦВПП, Виробництво 

кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Нікель необроблений 526 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Напівфабрикати з алюмінію або 
сплавів алюмінієвих 527 ІЦВПП, Виробництво 

кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Напівфабрикати з свинцю, 
цинку та олова чи їх сплавів 528 ІЦВПП, Виробництво 

кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Напівфабрикати з міді або 
мідних сплавів 529 ІЦВПП, Виробництво 

кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Напівфабрикати з нікелю чи 
сплавів нікелевих 530 ІЦВПП, Виробництво 

кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Відходи і брухт алюмінію; 
недогарки і залишки, які 
містять, головним чином, 
алюміній 

531 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Відходи і брухт свинцю, цинку і 
олова; зола і залишки, які 
містять, головним чином, цинк 
чи свинець 

532 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Відходи і брухт міді; зола і 
залишки, які містять, головним 
чином, мідь  

533 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Метали кольорові інші і вироби 
з них; кермети, зола і залишки, 
що містять метали чи сполуки 
металів 

534 ІЦВПП, Виробництво 
кольорових металів DJ 27.4 1,065 

Відходи і брухт нікелю; зола і 
залишки, які містять метали і 
сполуки металеві інші 

535 ІЦВПП, Добування руд 
кольорових металів 

CB 
13.20 1,070 

Відходи і брухт чорних металів 536 ІЦВПП, Добування залізних руд CB 
13.10 0,920 

Лісоматеріали хвойних порід  537 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Лісоматеріали листяних порід 538 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Деревина, уздовж розпиляна чи 
розколота, розрізана на частини 
чи лущена, завтовшки більше 6 
мм; шпали дерев’яні для 
залізничних чи трамвайних 
колій непросочені  

539 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 
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Панелі дерев’яні фанеровані та 
аналогічні матеріали шаруваті з 
деревини 

540 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Плити деревостружкові та 
аналогічні плити з деревини та 
матеріалів дерев’янистих інших  

541 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Плити деревоволокнисті з 
деревини та матеріалів 
дерев’янистих інших 

542 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Деревина пресована у вигляді 
блоків, дощок, дощечок, плит чи 
профілів 

543 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Споруди збірні дерев’яні 544 
ІЦВПП, Оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

DD 1,092 

Фарби та лаки на основі 
полімерів 545 ІЦВПП, Виробництво лаків та 

фарб 
DG 

24.30 1,212 

Скло виливне, прокатне, 
видувне чи тягнуте, листове чи 
профільоване, не оброблене 
іншим способом 

546 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла DI 26.1 1,252 

Скло-флоат і скло з шліфованою 
поверхнею в листах, не 
оброблене іншим способом 

547 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла DI 26.1 1,252 

Скло листове гнуте, грановане, 
гравіроване, свердлене, 
емальоване або оброблене 
іншим способом, але не 
вставлене в раму  або оправу 

548 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла DI 26.1 1,252 

Блоки для брукування, цегла, 
плитка та інші вироби з скла 
пресованого чи формованого, 
вітражі і вироби аналогічні, скло 
багатошарове або піноскло в 
блоках, плитах або формах 
аналогічних 

549 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла DI 26.1 1,252 

Труби, трубопроводи, 
водовідводи, труби дренажні, 
жолоби та фітинги для труб 
керамічні 

550 
ІЦВПП, Виробництво 
керамічних виробів не для 
будівництва 

DI 26.2 1,200 

Портландцемент, цемент 
глиноземний, шлаковий 
безклінкерний та аналогічні 
гідравлічні цементи 

551 ІЦВПП, Виробництво цементу DI 26.51 0,936 
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Листи гофровані, шифер, інші 
листи, панелі, плитки, черепиця 
та аналогічні вироби з 
азбестоцементу, целюлозного 
фіброліту та аналогічних 
матеріалів 

552 
ІЦВПП, Виробництво виробів з 
азбестоцементу та волокнистого 
цементу 

DI 26.65 1,176 

Вироби з асфальту або 
аналогічного матеріалу в 
рулонах 

553 
ІЦВПП, Виробництво різної 
неметалевої мінеральної 
продукції 

DI 26.8 1,144 

Вироби з асфальту або 
аналогічного матеріалу інші, 
крім рулонів 

554 
ІЦВПП, Виробництво різної 
неметалевої мінеральної 
продукції 

DI 26.8 1,144 

Труби і трубки, профілі 
пустотілі із чавуну ливарного  555 ІЦВПП, Виробництво труб DJ 27.2 0,995 

Фітинги (муфти, коліна, фланці і 
т.ін) литі для труб із чавуну та 
сталі ливарних 

556 ІЦВПП, Виготовлення інших 
готових металевих виробів 

DJ 
28.75 1,030 

Труби великого і малого 
діаметрів; профілі пустотілі з 
металів чорних   

557 ІЦВПП, Виробництво труб DJ 27.2 0,995 

Радiатори центрального 
опалення без електричного 
підігріву з металів чорних (крім 
електроприладів для 
опалювання приміщень та 
обігрівання грунту) 

558 
ІЦВПП, Виробництво металевих 
резервуарів, радіаторів та котлів 
центрального опалення 

DJ 28.2 1,085 

Котли центрального опалення 559 
ІЦВПП, Виробництво металевих 
резервуарів, радіаторів та котлів 
центрального опалення 

DJ 28.2 1,085 

Котли парові або парогенеруючі 
інші; котли, які працюють на 
перегрітій воді 

560 ІЦВПП, Виробництво парових 
котлів DJ 28.3 1,084 

Вироби з дроту 561 ІЦВПП, Виробництво виробів з 
дроту 

DJ 
28.73 0,996 

Трубки та труби, рукава і 
шланги гумові, крім ебоніту 562 

ІЦВПП, Виробництво плит, 
штаби, труб та профілів з 
пластмас 

DH 
25.21 1,098 

Трубки, труби, шланги та 
фітинги жорсткі з полімерів 
етилену, пропілену, 
вінілхлориду та інших 

563 
ІЦВПП, Виробництво плит, 
штаби, труб та профілів з 
пластмас 

DH 
25.21 1,098 

Трубки, труби та шланги 
жорсткі з інших пластмас 564 

ІЦВПП, Виробництво плит, 
штаби, труб та профілів з 
пластмас 

DH 
25.21 1,098 
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Сірка сублімована осаджена; 
сірка колоїдна (крім сірки сирої 
необробленої) 

565 
ІЦВПП, Виробництво іншої 
основної неорганічної хімічної 
продукції 

DG 
24.13 1,243 

Кислота сірчана 566 
ІЦВПП, Виробництво іншої 
основної неорганічної хімічної 
продукції 

DG 
24.13 1,243 

Гідроксид натрію (сода 
каустична) 567 

ІЦВПП, Виробництво іншої 
основної неорганічної хімічної 
продукції 

DG 
24.13 1,243 

Карбонат натрію (сода 
кальцинована) 568 

ІЦВПП, Виробництво іншої 
основної неорганічної хімічної 
продукції 

DG 
24.13 1,243 

Сірка рафінована 569 
ІЦВПП, Виробництво іншої 
основної неорганічної хімічної 
продукції 

DG 
24.13 1,243 

Поліетилен у первинних формах 570 ІЦВПП, Виробництво 
пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Полістирол у первинних формах 571 ІЦВПП, Виробництво 
пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Полівінілхлорид у первинних 
формах 572 ІЦВПП, Виробництво 

пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Поліпропілен (полімери 
пропілену або олефінів інших, в 
первинних формах) 

573 ІЦВПП, Виробництво 
пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Полівінілацетат 574 ІЦВПП, Виробництво 
пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Поліакрили (поліакрилати у 
первинних формах) 575 ІЦВПП, Виробництво 

пластмасових виробів DH 25.2 1,138 

Каучук синтетичний 576 ІЦВПП, Виробництво іншої 
хімічної продукції DG 24.6 1,180 

Шини для легкових автомобілів 
нові, включаючи гоночні та 
легкі вантажні 

577 ІЦВПП, Виробництво гумових 
шин, покришок та камер 

DH 
25.11 1,191 

Шини пневматичні для 
вантажних автомобілів та 
автобусів нові  

578 ІЦВПП, Виробництво гумових 
шин, покришок та камер 

DH 
25.11 1,191 

Шини нові для 
сільськогосподарської, 
лісогосподарської та аналогічної 
техніки  

579 ІЦВПП, Виробництво гумових 
шин, покришок та камер 

DH 
25.11 1,191 

Добрива азотні мінеральні чи 
хімічні 580 ІЦВПП, Виробництво добрив та 

азотних сполук 
DG 

24.15 1,021 

Добрива фосфатні мінеральні чи 
хімічні 581 ІЦВПП, Виробництво добрив та 

азотних сполук 
DG 

24.15 1,021 

Добрива калійні мінеральні чи 
хімічні 582 ІЦВПП, Виробництво добрив та 

азотних сполук 
DG 

24.15 1,021 
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Пестициди та інші агрохімічні 
продукти 583 ІЦВПП, Виробництво добрив та 

азотних сполук 
DG 

24.15 1,021 

Провід ізольований 
обмотувальний 584 ІЦВПП, Виробництво 

ізольованого проводу та кабелю DL 31.3 1,013 

Проводи та кабелі електричні 
низьковольтні (до1000 В) 585 ІЦВПП, Виробництво 

ізольованого проводу та кабелю DL 31.3 1,013 

Проводи та кабелі електричні 
високовольтні (більше 1000 В) 586 ІЦВПП, Виробництво 

ізольованого проводу та кабелю DL 31.3 1,013 

Зола і золошлакові відходи 587 
ІЦВПП, Виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 

DI 1,078 

Макулатура 588 ІЦВПП, Виробництво виробів з 
паперу та картону DE 21.2 1,149 

Папір 589 ІЦВПП, Виробництво виробів з 
паперу та картону DE 21.2 1,149 

Верстати для оброблення 
металів 590 ІЦВПП, Виробництво верстатів DK 29.4 1,139 

Машини друкарські та лічильні, 
їх запчастини 591 

ІЦВПП, Виробництво офісного 
устаткування та електронно-
обчислювальних машин 

DL 30 1,021 

Меблі конторські (офісні) 592 ІЦВПП, Виробництво меблів DN 36.1 1,179 
Обладнання копіювально-
розмножувальне та інше 
конторське обладнання 

593 ІЦВПП, Виробництво офісного 
устаткування 

DL 
30.01 1,171 

Устаткування для 
автоматичного оброблення 
інформації 

594 

ІЦВПП, Виробництво 
електронно-обчислювальних 
машин та іншого устаткування 
для оброблення інформації 

DL 
30.02 1,000 

Програмне забезпечення  595 Індекс дефлятор  на програмне 
забезпечення в структурі ВВП   

Вироби спортивні 596 ІРЦ, Спортивні товари, 
включаючи велосипеди 1061 1,164 

Вироби ювелірні 597 ІРЦ, Ювелірні вироби 1050 1,324 

Видавнича продукція 598 

ІЦВПП, Видавнича та 
поліграфічна діяльність, 
тиражування записаних носіїв 
інформації 

DE 22 1,099 

Товари шкільні та канцелярські 
з паперу чи картону 599 

ІРЦ, Паперові вироби, 
включаючи шкільні та 
канцелярські 

1051 1,207 

Меблі 600 ІЦВПП, Виробництво меблів DN 36.1 1,179 
Інші  непродовольчі товари 650 ІРЦ, Інші непродовольчі товари 1078 1,163 
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Таблиця  2 
 

Таблиця відповідності рядків з відсутніми індексами цін у квартальних звітах форми  
№ 1-опт спорідненими показниками цінових баз даних індексів цін виробників  

промислової та сільськогосподарської продукції та роздрібних цін 
 

Форма № 1-опт Вхідні індекси цін Приклад 

Назва Код 
рядка Назва Код 2010/ 

2009 

Устаткування автомобільне 203 
ІЦВПП, Виробництво вузлів, 
деталей та приладдя для 
автомобілів та їх двигунів 

DM 
34.3 1,122 

Інші продовольчі товари 390 ІРЦ, ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 
без ресторанного господарства  1,206 

Вироби з текстилю готові для 
домашнього господарства, крім 
одягу 

404 ІЦВПП, Виробництво готових 
текстильних виробів, крім одягу 

DB 
17.4 1,091 

Вироби з текстилю інші 405 ІЦВПП, Виробництво інших 
текстильних виробів 

DB 
17.5 1,233 

Вироби з кераміки 
господарсько-побутові та 
декоративні 

415 
ІЦВПП, Виробництво 
керамічних виробів не для 
будівництва 

DI 
26.2 1,200 

Скло порожисте 416 ІЦВПП, Виробництво скла та 
виробів зі скла 

DI 
26.1 1,252 

Парфуми та косметичні вироби 417 
ІЦВПП, Виробництво 
парфумерних та косметичних 
засобів 

DG 
24.52 1,258 

Шпалери та матеріали 
текстильні для оббивки стін 418 ІРЦ, Текстильні вироби для 

домашнього вжитку та інтер'єру 1042 1,143 

Мило, детергенти і засоби для 
догляду 419 

ІЦВПП, Виробництво мила та 
мийних засобів, засобів для 
чищення та полірування 

DG 
24.51 1,315 

Препарати фармацевтичні  420 
ІЦВПП, Виробництво 
фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

DG 
24.42 1,307 

Устаткування медичне, 
хірургічне та ортопедичне 421 

ІЦВПП, Виробництво медичної 
техніки, включаючи хірургічне 
устаткування, та ортопедичних 
пристосувань 

DL 
33.1 1,249 

Верстати для оброблення 
металів 590 ІЦВПП, Виробництво верстатів DK 

29.4 1,139 

Машини друкарські та лічильні, 
їх запчастини 591 

ІЦВПП, Виробництво офісного 
устаткування та електронно-
обчислювальних машин 

DL 30 1,021 

Меблі конторські (офісні) 592 ІЦВПП, Виробництво меблів DN 
36.1 1,179 
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Обладнання копіювально-
розмножувальне та інше 
конторське обладнання 

593 ІЦВПП, Виробництво офісного 
устаткування 

DL 
30.01 1,171 

Устаткування для 
автоматичного оброблення 
інформації 

594 
ІЦВПП, Виробництво 
електричного, електронного та 
оптичного устаткування 

 1,096 

Програмне забезпечення  595 ІСЦ, Індекс споживчих цін  1,069 

Вироби спортивні 596 ІРЦ, Верхній та білизняний 
трикотаж 1045 1,047 

Вироби ювелірні 597 ІРЦ, Ювелірні вироби 1050 1,086 
Меблі 600 ІРЦ, Меблі 1062 1,024 
Інші  непродовольчі товари 650 ІРЦ, Інші  непродовольчі товари 1078 1,074 

 
 


