
 

 

04.12.2013 № 1981 

 

Про діяльність бірж області 

за 9 місяців 2013 року 
 

 

За станом на 1 жовтня 2013р. в області практичну діяльність здійснювали 

23 товарні біржі. Їх статутний капітал дорівнював 53 млн.грн. 

На біржах середньооблікова чисельність штатних працівників облікового 

складу становила 42 особи, крім того, сумісників та працюючих за договорами 

цивільно-правового характеру – 7 осіб. Фонд оплати праці  працівників       

склав 516,9 тис.грн. На кожній з бірж у середньому діяло по 5 брокерських 

контор. 

Упродовж 9 місяців 2013р. на  біржах проведено 1801 торг, де для  

продажу було запропоновано товарів  на суму 584,7 млн.грн. і укладено          

2208 угод на суму 580 млн.грн.  Середній  обсяг одного торгу дорівнював 0,3 млн.грн.  
 

Обсяги укладених угод на біржах області  
 

 Укладені угоди  

9 місяців 2012р.     9 місяців  2013р. 

тис.грн. 
у % до 

підсумку 
тис.грн. 

у % до 

підсумку 

     

Усього продукції і товарів 374463,1 100,0 580046,5 100,0 

Будівельні матеріали 204828,4 54,7 …¹ …¹ 

Транспортні засоби 966,7 0,3 1593,7 0,3 

Хімічна продукція – – …¹ …¹ 

Непродовольчі товари …¹ …¹ …¹ …¹ 

Продукція рослинництва …¹ …¹ …¹ …¹ 

Нерухомість 130736,4 34,9 34419,0 5,9 

Земельні ділянки …¹ …¹ – – 

Інші види 5601,3 1,5 350784,2 60,5 
________________________ 

   1
  Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 
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Коефіцієнт ліквідності укладених угод (співвідношення обсягів укладених 

угод до обсягів пропозицій) становив 99,2%. У порівнянні з відповідним 

періодом 2012р. структура біржового обігу зазнала помітних змін: частка угод з 

купівлі-продажу інших видів товарних груп (промислового обладнання                  

і майнових прав) збільшилась на 59 в.п., проте зменшилась питома вага угод         

з продажу  нерухомості (на 29 в.п.) та будівельних матеріалів (на 22,1 в.п.).  

Упродовж січня–вересня п.р. на біржах області  укладались угоди з 

продажу продукції рослинництва лише на внутрішньому ринку.  

Біржова торгівля продукцією і товарами за 9 місяців 2013р. була 

представлена форвардним та спотовим  ринком майже порівну. Форвардні 

контракти (угоди на реальний товар із відстроченою поставкою) 

становили 46,3% усіх біржових угод, левову частку (98,6%) яких склали 

операції із майновими правами. У структурі спотових угод (на реальний 

товар із негайною поставкою до 30 діб) 83,4% становили угоди з продажу  

інших видів товарів, 7,9% – з продажу будівельних матеріалів, 3,9% – з 

продажу транспортних засобів. 

За даними статистичного спостереження біржова діяльність 

поширена на 4 міста та 2 райони області. Майже половина бірж 

працювало у м.Дніпропетровську, на яких було укладено 2144 угоди на 

суму 575,3 млн.грн. 

 

 

 

Начальник                                                                     О.М. Шпильова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном:  (056) 778-67-62 

Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua   
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