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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
за січень–червень 2011 року
На 1 липня 2011р. у Закарпатській області 649 підприємств здійснювали діяльність за основним видом
економічної діяльності оптова торгівля. Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств за січень–червень
2011р. становив 4748,9 млн.грн., що на 83,9% більше, ніж у січні–червні попереднього року.
У структурі оптового товарообороту значно переважають непродовольчі товари. У січні–червні п.р.
частка оптового продажу непродовольчих товарів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на
10,8 в.п. і становила 81,1%. У товарній структурі оптового товарообороту непродовольчих товарів 83,2% припадало
на оптову торгівлю енергетичними матеріалами та продуктами перероблення нафти. Значно меншу частку складав
оптовий продаж засобів парфумерних та косметичних, деревини та виробів з деревини, крім меблів, лісоматеріалів,
продуктів хімічних неорганічних основних інших, холодильників та камер морозильних побутових, проводів та
кабелів ізольованих, виробів з кераміки господарсько-побутових та декоративних, портландцементу, цементу,
машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, гліцерину, мила та засобів миючих, засобів для чищення та
полірування, культур зернових.

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
Січень–червень
2011р,
тис.грн.

У%
до підсумку

Непродовольчі товари – всього
з них
газойлі (паливо дизельне)
бензини

3851803,7

100,0

1706972,5
1412461,9

44,3
36,7

засоби парфумерні та косметичні

24403,3

0,6

деревина та вироби з деревини, крім меблів

23950,3

0,6

лісоматеріали

20645,5

0,5

продукти хімічні неорганічні основні інші

16735,8

0,4

холодильники та камери морозильні побутові

15128,4

0,4

проводи та кабелі ізольовані

15086,2

0,4

вироби з кераміки господарсько-побутові та декоративні
портландцемент, цемент глиноземний, шлаковий безклінкерний та
аналогічні гідравлічні цементи
машини пральні та машини для сушіння одягу побутові

12791,8

0,3

11133,6

0,3

10639,2

0,3

гліцерин; мило та засоби миючі, засоби для чищення та полірування

5599,0

0,1

культури зернові

3215,9

0,1

У структурі оптового продажу непродовольчих товарів збільшилась частка продажу бензинів, газойлів (палива
дизельного), машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, а засобів парфумерних та косметичних,
портландцементу, цементу глиноземного, шлакового безклінкерного та аналогічних гідравлічних цементів, виробів з
кераміки господарсько-побутових та декоративних, культур зернових – зменшилась.

Підприємствами оптової торгівлі за січень–червень 2011р. з продовольчих товарів найбільше було реалізовано
тютюнових виробів, шоколадних та кондитерських цукрових виробів, пива солодового, включаючи пиво безалкогольне,
м’яса та м’ясних продуктів, алкогольних напоїв, води мінеральної та напоїв безалкогольних, включаючи соки фруктові та
овочеві, молока та продуктів молочних, олій рослинних, кави, овочів, крім картоплі, та грибів оброблених чи
консервованих. У структурі оптового продажу продовольчих товарів частка продажу пива зменшилась, а тютюнових
виробів – залишилась на рівні минулорічного періоду.
Значна частка оптового товарообороту припадала на подальший перепродаж товарів іншим підприємствам
оптової торгівлі. Порівняно з відповідним періодом попереднього року вона збільшилась на 8,4 в.п. і становила 54,3%,
або 2579,9 млн.грн.
Частка оптової торгівлі товарами виробництва України порівняно з відповідним періодом попереднього року
зменшилась на 4,0 в.п. і становила 74,5% загального обсягу продажу. Частка вітчизняних непродовольчих товарів
складала 71,4%, продовольчих товарів – 87,7% (за січень–червень 2010р. – 74,5% та 87,9% відповідно).
На 1 липня п.р. товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі збільшились і їхній обсяг становив 412,8
млн.грн. (на відповідну дату попереднього року – 355,5 млн.грн.). У запасах товарів 70,2% займали непродовольчі
товари, 29,8% – продовольчі. На складах оптових підприємств зберігаються переважно тютюнові вироби (78,7
млн.шт.), алкогольні напої (60,5 тис.дал), шоколадні та кондитерські цукрові вироби (364,8 т), пиво солодове,
включаючи пиво безалкогольне (143,7 тис.дал), овочі, крім картоплі, та гриби оброблені чи консервовані (756,6 т),
газойлі (5461,8 т), бензини (2913,3 т), вугілля кам’яне (6292,6 т), портландцемент, цемент глиноземний, шлаковий
безклінкерний та аналогічні гідравлічні цементи (5259,3 т), вироби з кераміки господарсько-побутові та декоративні
(на 11,5 млн.грн.).

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
Січень–червень
2011р,
тис.грн.
Продовольчі товари – всього
з них
вироби тютюнові
шоколадні та кондитерські цукрові вироби
пиво солодове, включаючи пиво безалкогольне
м’ясо та м’ясні продукти
спирт етиловий неденатурований міцністю менше 80 об.%; міцні
спиртові напої; спиртові настоянки, лікери та інші алкогольні напої;
складові напівфабрикати для виробництва напоїв
води мінеральні та напої безалкогольні, включаючи соки фруктові та
овочеві
молоко та продукти молочні
олії рослинні
кава
овочі, крім картоплі, та гриби оброблені чи консервовані

Перший заступник начальника

У%
до підсумку

897078,0

100,0

204233,4
135715,8
62355,9
55021,0

22,8
15,1
7,0
6,1

52330,9
45568,2

5,8
5,1

26312,1
23684,9
22529,0
22235,8

2,9
2,6
2,5
2,5

(підписано)
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