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Про діяльність бірж області 
за І півріччя 2011 року 

 
 
 

За станом на 1 липня 2011р. в області  практичну діяльність 
здійснювали  28  бірж,  серед  них – 27  товарних  та одна біржа 
нерухомості. Їх статутний капітал складав 2 млн.грн.  

На біржах середньооблікова чисельність штатних працівників 
облікового складу становила 44 особи, крім того, сумісників та працюючих 
за договорами цивільно-правового характеру –  20 осіб. Фонд оплати праці 
цих працівників склав 0,4 млн.грн. Успішна діяльність  на  біржах  
напряму  залежала  від  роботи 152  брокерських  контор (фірм), задача 
яких допомагати включати товар у загальний ринковий обіг. На кожній з 
бірж у середньому діяло 5 брокерських контор або незалежних брокерів. 

Упродовж І півріччя 2011р. на зазначених біржах проведено             
149 торгів, на яких  для продажу було запропоновано товарів та послуг на 
суму 805,1 млн.грн. і укладено 358 угод  на суму 759,5 млн.грн. Середній 
обсяг одного торгу склав 5,1 млн.грн. До бюджету відраховано              
213,1 тис.грн., що на третину більше, ніж за відповідний період 2010р. 

Коефіцієнт ліквідності угод (співвідношення обсягів укладених угод 
до обсягів пропозицій) збільшився на 1,8 в.п. і дорівнював 94,3%.   

У структурі біржового обігу на торгівлю олією припадало 62%, 
продукцією рослинництва – 16,8%, будівельними матеріалами – 12,2%, 
нерухомістю – 6,8%. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року 
відбулися помітні структурні зрушення, зокрема, частка угод із продажу 
продукції рослинництва знизилась на  42,5 в.п., будівельних матеріалів –            
на 14,3 в.п.,  металу і металопродукції –  на 2,6 в.п.,  нерухомості –                        
на 2,1 в.п.  

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено за показниками товарно-сировинних бірж 
та біржі нерухомості.  
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Біржова торгівля продукцією і товарами впродовж І півріччя 2011р.  
наполовину представлена спотовим ринком (угоди на реальний товар з 
негайною поставкою). У структурі цих угод  чверть становили з продажу 
будівельних матеріалів, з продажу  нерухомості, транспортних засобів і 
непродовольчих товарів  припадало  18,3%, 10,2 і 8,6% відповідно. 
Форвардні контракти (на реальний товар з відстроченою поставкою) 
складали лише 5%, з них дві третини займали угоди  з продажу продукції 
рослинництва,  третину – з продажу олії. 
 

Обсяги укладених угод на  біржах області 
 

Обсяги укладених угод за 
І півріччя 2010р. І півріччя 2011р. 

 

тис.грн. у % до 
підсумку тис.грн. у % до 

підсумку 
     

Усього продукції і 
товарів 335404,4 100,0 759483,7 100,0 
Метал і металопродукція …¹ …¹ …¹ …¹ 
Кольорові метали …¹ …¹ – – 
Будівельні матеріали 88844,2 26,5 …¹ …¹ 
Транспортні засоби 2481,5 0,7 1166,5 0,2 
Лісоматеріали, деревина 
та вироби із деревини …¹ …¹ – – 
Вугілля …¹ …¹ – – 
Хімічна продукція …¹ …¹ – – 
Непродовольчі товари …¹ …¹ …¹ …¹ 
Продукція рослинництва …¹ …¹ 127493,3 16,8 
Олія – – …¹ …¹ 
Інші харчові продукти – – …¹ …¹ 
Нерухомість 29717,2 8,9 51370,5 6,8 
Земельні ділянки – – …¹ …¹ 
Інші види 6317,2 1,9 2466,0 0,3 

    _____________________________ 

 ¹ Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 
 

За даними статистичного спостереження біржова діяльність 
поширена тільки у 5 містах та 3 районах області. Найбільша частка 
біржового обігу області (99,3%) припадала на біржі  м.Дніпропетровська, 
де працювало 12 бірж. На них було укладено 225 угод на суму               
753,8 млн.грн. Обсяги біржових  операцій у містах Павлограді, Кривому 
Розі та Дніпродзержинську становили відповідно 3,4 млн.грн. (0,4%),       
1,3 млн.грн. (0,2%) і 0,9 млн.грн. (0,1%).  
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