Держстат

Головне управління
статистики
у Київській області

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

www.kyivobl.ukrstat.gov.ua

16.06.2016 № 11-09/320
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Київської області
у І кварталі 2016 року
У І кварталі 2016р. обсяг оптового товарообороту (без ПДВ і акцизу) підприємств
оптової торгівлі склав 21150,5 млн.грн, що на 11,4% більше, ніж у І кварталі 2015р.
(у фактичних цінах).
Частка продажу непродовольчих товарів в загальному обсязі оптового товарообороту
становила 78,5% (у І кварталі 2015р. – 80,4%). Майже 60,0% обсягу оптового товарообороту
припадало на добрива, агрохімічну продукцію, кукурудзу, насіння гірчиці, ріпаку і кользи,
кунжуту, соняшника, засоби автотранспортні легкові, продукти фармацевтичні основні та
препарати фармацевтичні, засоби парфумерні та косметичні, газойлі (паливо дизельне),
бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний, пшеницю, іншу сільськогосподарську сировину та
живі тварини.
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
Млн.грн
Непродовольчі товари – всього

Питома вага,
у % до підсумку

16607,7

100,0

добрива, агрохімічна продукція

3277,1

19,7

кукурудза

1472,2

8,9

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника

1148,7

6,9

засоби автотранспорті легкові

1031,6

6,2

продукти фармацевтичні основні та препарати
фармацевтичні

895,5

5,4

засоби парфумерні та косметичні

656,3

4,0

газойлі (паливо дизельне)

450,9

2,7

бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний

304,2

1,8

пшениця

292,4

1,8

інша сільськогосподарська сировина та живі тварини

280,3

1,7

з них

Частка продажу продовольчих товарів у загальному обсязі продажу складала 21,5%
(у І кварталі 2015р. – 19,6%). Більше 70% обсягу продажу продовольчих товарів припадало на
м'ясо та м’ясні продукти, рибу, ракоподібні та молюски, фрукти та овочі свіжі, шоколад та
вироби кондитерські цукрові, продукти молочні, масло та сири, цукор, олію та жири харчові,
олію рослинну, крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші продукти, з культур
зернових.
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Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
Млн.грн
Продовольчі товари – всього

Питома вага,
у % до підсумку

4542,9

100,0

1291,4

28,4

риба, ракоподібні та молюски

603,5

13,3

фрукти та овочі свіжі

495,4

10,9

шоколад та вироби кондитерські цукрові

218,5

4,8

продукти молочні, масло та сири

170,1

3,7

цукор

153,3

3,4

олія та жири харчові

92,1

2,0

олії рослинні

85,0

1,9

крупи, борошно грубого помелу, гранули та інші
продукти, з культур зернових

82,9

1,8

з них
м'ясо та м’ясні продукти

Перепродаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі склав 9777,0 млн.грн або
46,2% від загального обсягу оптового товарообороту (непродовольчі товари – 49,6%,
продовольчі товари – 33,9%).
Обсяг оптового продажу товарів, які вироблені на території України становив
6912,3 млн.грн (32,7% від загального обсягу оптового товарообороту), що на 2,1 в.п. більше,
ніж у І кварталі 2015р. Частка непродовольчих товарів виробництва України складала 25,3%
від загального обсягу продажу непродовольчих товарів, продовольчих товарів – 59,7% .
На кінець І кварталу 2016р. на складах підприємств оптової торгівлі зберігалося
товарних запасів на суму 13409,7 млн.грн (12173,3 млн.грн – І квартал 2015р.) У структурі
товарних запасів частка непродовольчих товарів становила 85,1%, продовольчих – 14,9%.
Серед запасів непродовольчих товарів значні обсяги припадали на запаси добрив,
агрохімічної продукції (24,8% від загального обсягу непродовольчих товарів), засобів
автотранспортних легкових (6,9%), насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника
(5,3%), промислової хімічної продукції (4,1%), продуктів фармацевтичних основних та
препаратів фармацевтичних (4,0%), шин та камер гумових для транспортних засобів (2,9%),
кукурудзи (2,7%), засобів парфумерних та косметичних (2,2%).
Серед продовольчих товарів переважали запаси м’яса та м’ясних продуктів (30,1%),
риби, ракоподібних та молюсків (23,0%), цукру (15,1%), шоколаду та виробів кондитерських
цукрових (3,1%), фруктів та овочів свіжих (2,1%), прянощів та приправ, крім солі (1,3%),
фруктів та овочів перероблених (1,0%).
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