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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
у січні–червні 2013 року
Станом на 1 липня 2013р. у Закарпатській області 510 підприємств здійснювали діяльність за основним
видом економічної діяльності оптова торгівля. Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств за січень–
червень 2013р. становив 4919.4 млн.грн., що на 25,5% 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
10,1 в.п. і становила 87,9%. У товарній структурі оптового товарообороту непродовольчих товарів 83,3% припадало
на оптову торгівлю енергетичними матеріалами та продуктами перероблення нафти. Значно меншу частку складав
оптовий продаж добрив та сполук азотних, засобів парфумерних та косметичних, деревини та виробів з деревини,
крім меблів, мила та засобів мийних, засобів для чищення та полірування, кабелів електронних та електричних
інших, машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, лісоматеріалів, портландцементу, цементу
глиноземного, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних, холодильників і морозильників
побутових, засобів автотранспортних вантажних, шпалер, кукурудзи, кормів готових для тварин.

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів

Тис.грн.

Непродовольчі товари – всього
з них
газойлі (паливо дизельне)
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добрива та сполуки азотні

18082,1

0,4

засоби парфумерні та косметичні

16755,2

0,4

деревина та вироби з деревини, крім меблів

16708,1

0,4

мило та засоби мийні, засоби для чищення та полірування

16614,1

0,4

проводи та кабелі електронні та електричні інші

16316,1

0,4

машини пральні та машини для сушіння одягу побутові

16247,6

0,4

лісоматеріали

13372,0

0,3

портландцемент, цемент глиноземний, цемент безклінкерний шлаковий
і цементи гідравлічні подібні
холодильники і морозильники побутові

12995,7

0,3

11699,7

0,3

засоби автотранспортні вантажні

8392,0

0,2

шпалери

7101,0

0,2

кукурудза

7059,9

0,2

корми готові для тварин

6202,0

0,1

У структурі оптового продажу непродовольчих товарів збільшилась частка продажу газойлів (палива
дизельного), бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного, добрив та сполук азотних, а засобів парфумерних та
косметичних, холодильників і морозильників побутових, портландцементу, цементу глиноземного, цементу
безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних, деревини та вироби з деревини, крім меблів,
лісоматеріалів, проводів та кабелів електронних та електричних інших, кормів готових для тварин – зменшилась.
Підприємствами оптової торгівлі у січні–червні 2013р. з продовольчих товарів найбільше було реалізовано
шоколаду та виробів кондитерських цукрових, пива, крім відходів пивоваріння, продуктів молочних, масла та сирів, вод
мінеральних та напоїв безалкогольних й соків фруктових та овочевих, напоїв алкогольних дистильованих, м’яса та
м’ясних продуктів, фруктів та овочів, перероблених та консервованих, крім картоплі, кави смаженої, що містить або не
містить кофеїн; кави без кофеїну несмаженої, олій рослинних. У структурі оптового продажу продовольчих товарів частка
продажу продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, вод мінеральних та
напоїв безалкогольних й соків фруктових та овочевих, фруктів та овочів, перероблених та консервованих, крім
картоплі, збільшилась, а олій рослинних, напоїв алкогольних дистильованих, м’яса та м’ясних продуктів, пива, крім
відходів пивоваріння, кави – зменшилась.
Значна частка оптового товарообороту припадала на подальший перепродаж товарів іншим підприємствам
оптової торгівлі. Порівняно з відповідним періодом попереднього року вона збільшилась на 11,5 в.п. і становила 84,0%,
або 4132,0 млн.грн.
Частка оптової торгівлі товарами виробництва України порівняно з відповідним періодом попереднього року
зменшилась на 14,9 в.п. і становила 38,2% загального обсягу продажу. Частка вітчизняних непродовольчих товарів
складала 33,6%, продовольчих товарів – 71,8% (у січні–червні 2012р. – 44,1% та 84,7% відповідно).
На 1 липня п.р. товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі збільшились і їхній обсяг становив
554,1 млн.грн. (на відповідну дату попереднього року – 468,7 млн.грн.). У запасах товарів 82,9% займали
непродовольчі товари, 17,1% – продовольчі. На складах оптових підприємств зберігаються переважно шоколад та
вироби кондитерські цукрові (402,6 т), напої алкогольні дистильовані
(20,6 тис.дал), пиво, крім відходів
пивоваріння (102,3 тис.дал), фрукти та овочі, перероблені та консервовані, крім картоплі (822,5 т), газойлі (паливо
дизельне) (13200,6 т), бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний (10310,1 т), портландцемент, цемент глиноземний,
цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні (7497,0 т),
лісоматеріали (6357 куб.м), засоби
парфумерні та косметичні (на 12,2 млн.грн.).

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
Тис.грн.
Продовольчі товари – всього
з них
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100,0
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шоколадні та вироби кондитерські цукрові
пиво, крім відходів пивоваріння
продукти молочні, масло та сири
води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві
напої алкогольні дистильовані
м’ясо та м’ясні продукти
фрукти та овочі, перероблені та консервовані, крім картоплі
кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава без кофеїну несмажена
олії рослинні
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