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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
за І півріччя 2015 року
Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств, основним видом економічної діяльності
яких є оптова торгівля, за І півріччя 2015р. становив 7270,4 млн.грн., що на 53,0% більше, ніж
за І півріччя попереднього року.
У структурі оптового товарообороту значно переважають непродовольчі товари. У І півріччі п.р.
частка оптового продажу непродовольчих товарів порівняно з відповідним періодом минулого року
зменшилась на 8,2 в.п. і становила 81,3%. У товарній структурі оптового товарообороту непродовольчих
товарів 68,9% припадало на оптову торгівлю енергетичними матеріалами та продуктами перероблення
нафти.
Підприємствами оптової торгівлі у І півріччі 2015р. з непродовольчих товарів найбільше було
реалізовано газойлів (палива дизельного), бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного, деревини та
виробів з деревини та корка, крім меблів; виробів з соломки та матеріалів рослинних для плетіння,
пропану і бутану скраплених, засобів парфумерних та косметичних, лісоматеріалів, інших будівельних
матеріалів, засобів для чищення та полірування, портландцементу, цементу глиноземного, цементу
безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних, промислової хімічної продукції, деталей та
приладдя для засобів автотранспортних, текстильних товарів, одягу і взуття, пластмас та гуми у
первинних формах, кормів готових для тварин.
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
Тис.грн.
Непродовольчі товари – всього
з них
газойлі (паливо дизельне)
бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний
деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з
соломки та матеріалів рослинних для плетіння
пропан і бутан скраплені
засоби парфумерні та косметичні
лісоматеріали
інші будівельні матеріали
засоби для чищення та полірування
портландцемент, цемент глиноземний, цемент безклінкерний
шлаковий і цементи гідравлічні подібні
промислова хімічна продукція
деталі та приладдя для засобів автотранспортних
текстильні товари, одяг і взуття
пластмаси та гума у первинних формах
корми готові для тварин

У % до
підсумку

5908356,8

100,0

3583665,5
1377075,7

60,7
23,3

57618,8
43864,9
39727,4
31220,4
26305,8
19631,5

1,0
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3

14867,8
12597,8
11432,8
11061,8
10378,3
9785,3

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

За І півріччя 2015р. обсяги оптового продажу вищенаведених непродовольчих товарів
збільшились, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Підприємствами оптової торгівлі у І півріччі 2015р. з продовольчих товарів найбільше було
реалізовано шоколаду та виробів кондитерських цукрових, фруктів та овочів свіжих, пива, крім відходів
пивоваріння, продуктів молочних, масла та сирів, вод мінеральних та напоїв безалкогольних й соків
фруктових та овочевих, напоїв алкогольних дистильованих, фруктів та овочів, перероблених, олій
рослинних, кави смаженої, що містить або не містить кофеїн; кави без кофеїну несмаженої, чаю зеленого,
чаю чорного та чаю частково ферментованого, круп, борошна грубого помелу, гранул та інших продуктів
з культур зернових, м’яса та м’ясних продуктів, риби, ракоподібних та молюсків.
Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
У % до
підсумку

Тис.грн.
Продовольчі товари – всього
з них
шоколад та вироби кондитерські цукрові
фрукти та овочі свіжі
пиво, крім відходів пивоваріння
продукти молочні, масло та сири
води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та
овочеві
напої алкогольні дистильовані
фрукти та овочі, перероблені
олії рослинні
кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава без
кофеїну несмажена
чай зелений, чай чорний та чай частково ферментований
крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші продукти з
культур зернових
м’ясо та м’ясні продукти
риба, ракоподібні та молюски

1362053,5

100,0

139862,5
103837,5
82833,8
59871,7

10,3
7,6
6,1
4,4

43572,3
34092,7
23312,2
15785,9

3,2
2,5
1,7
1,2

15379,0
9488,4

1,1
0,7

7009,1
5837,9
4780,8

0,5
0,4
0,4

За І півріччя 2015р. обсяги оптового продажу вищенаведених продовольчих товарів
збільшились, порівняно з відповідним періодом минулого року, крім м’яса та м’ясних продуктів та кави
смаженої, що містить або не містить кофеїн; кави без кофеїну несмаженої, обсяг продажу яких
зменшився на 15399,3 тис.грн. та 1921,8 тис.грн. відповідно.
Значна частка оптового товарообороту припадала на подальший перепродаж товарів іншим
підприємствам оптової торгівлі. Порівняно з відповідним періодом попереднього року вона збільшилась
на 1184,1 млн.грн. і становила 5230,3 млн.грн., або 71,9%.
Частка оптової торгівлі товарами виробництва України порівняно з відповідним періодом
попереднього року збільшилась на 5,5 в.п. і становила 21,3% загального обсягу продажу. Частка
вітчизняних непродовольчих товарів складала 5,4%, продовольчих товарів – 90,0% (у І півріччі 2014р. –
8,4% та 79,1% відповідно).
Станом на 1 липня п.р. товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі зменшились і їхній
обсяг становив 534,8 млн.грн. (на відповідну дату попереднього року – 557,6 млн.грн.). У запасах товарів
81,8% займали непродовольчі товари, 18,2% – продовольчі. На складах оптових підприємств зберігалося
9277 м3 лісоматеріалів, 8069,4 т газойлів (палива дизельного), 3512,0 т пшениці, 2389,5 т бензину
моторного, у т.ч. бензину авіаційного, 1977,0 т портландцементу, цементу глиноземного, цементу
безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних, 1655,6 т вугілля кам’яного, 1142 шт. шин та
камер гумових для транспортних засобів.
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