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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
Київської області у 2015 році
У 2015р. обсяг оптового товарообороту (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі
склав 83826,1 млн.грн, що на 27,4% більше, ніж у 2014р. (у фактичних цінах).
Частка продажу непродовольчих товарів в загальному обсязі оптового товарообороту
становила 75,9% (у 2014р. – 75,0%). Майже 60,0% обсягу оптового товарообороту припадало
на добрива, агрохімічну продукцію, продукти фармацевтичні основні та препарати
фармацевтичні, кукурудзу, засоби автотранспортні легкові, газойлі (паливо дизельне),
бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний, насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту,
соняшника, засоби парфумерні та косметичні, пшеницю, пропан і бутан скраплені, деталі та
приладдя для засобів автотранспортних, машини і устаткування сільськогосподарське, для
добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного
виробництва.
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
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Млн.грн
Непродовольчі товари – всього
з них
добрива, агрохімічна продукція
продукти фармацевтичні основні та препарати
фармацевтичні
кукурудза
засоби автотранспорті легкові
газойлі (паливо дизельне)
бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний
насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника
засоби парфумерні та косметичні
пшениця
пропан і бутан скраплені
деталі та приладдя для засобів автотранспортних
машини і устаткування сільськогосподарське, для
добувної промисловості та будівництва, текстильного,
швейного та трикотажного виробництва

Частка продажу продовольчих товарів у загальному обсязі продажу складала 24,1% (у
2014р. – 25,0%). Більше 70% обсягу продажу продовольчих товарів припадало на м'ясо та
м’ясні продукти, фрукти та овочі свіжі, рибу, ракоподібні та молюски, напої алкогольні
дистильовані, шоколад та вироби кондитерські цукрові, цукор, продукти молочні, масло та
сири, каву смажену, що містить або не містить кофеїн, каву без кофеїну не смажену, олію та
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жири харчові, олію рослинну, крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші продукти, з
культур зернових, борошно, вироби макаронні, локшину та вироби борошняні, кускус
подібні.
Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
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Млн.грн
Продовольчі товари – всього
з них
м'ясо та м’ясні продукти
фрукти та овочі свіжі
риба, ракоподібні та молюски
напої алкогольні дистильовані
шоколад та вироби кондитерські цукрові
цукор
продукти молочні, масло та сири
кава смажена, що містить або не містить кофеїн; кава
без кофеїну не смажена
олія та жири харчові
олії рослинні
крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші
продукти, з культур зернових
борошно
вироби макаронні, локшина та вироби борошняні,
кускус подібні

Перепродаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі склав 42404,7 млн.грн або
50,6% від загального обсягу оптового товарообороту (непродовольчі товари – 53,3%,
продовольчі товари – 41,9%).
Обсяг оптової торгівлі товарами виробництва України становив 29561,7 млн.грн (35,3%
від загального обсягу оптового товарообороту), що на 5,4% більше ніж у 2014р. Частка
непродовольчих товарів виробництва України складала 25,6% від загального обсягу продажу
непродовольчих товарів, продовольчих товарів – 65,8% .
На кінець 2015р. на складах підприємств оптової торгівлі зберігалося товарних запасів
на суму 10420,5 млн.грн (11921,9 млн.грн – 2014р.) У структурі товарних запасів частка
непродовольчих товарів становила 81,9%, продовольчих – 18,1%.
Серед запасів непродовольчих товарів значні обсяги припадали на запаси кукурудзи
(9,3% від загального обсягу непродовольчих товарів), добрив, агрохімічної продукції (7,8%),
продуктів фармацевтичних основних та препаратів фармацевтичних (7,2%), засобів
автотранспортних легкових (5,4%), шин та камер гумових для транспортних засобів (3,8%),
засобів парфумерних та косметичних (3,6%), пшениці (3,0%), промислової хімічної продукції
(2,7%), деталей та приладдя для засобів автотранспортних (2,3%).
Серед продовольчих товарів переважали запаси м’яса та м’ясних продуктів (27,2%),
цукру (14,8%), риби, ракоподібних та молюсків (11,0%), фруктів та овочів свіжих (4,4%),
шоколаду та виробів кондитерських цукрових (4,1%) напоїв алкогольних дистильованих
(3,0%), фруктів та овочів перероблених (1,7%).
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