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Продаж і запаси товарів (продукції)
в оптовій торгівлі Дніпропетровської області
за І півріччя 2014 року
За І півріччя 2014р. оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу)
підприємств Дніпропетровщини, які здійснювали оптову торгівлю товарами,
становив 33,5 млрд.грн. і проти І півріччя 2013р. зменшився на 20,3%
(у фактичних цінах).
Провідне місце у структурі товарообороту займали непродовольчі товари,
частка оптового продажу яких порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 1,5 в.п. і дорівнювала 87,7%.
У товарній структурі оптового товарообороту непродовольчих товарів
половина обсягу припадала на торгівлю продуктами фармацевтичними
основними та препаратами
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
фармацевтичними; металаУ % до
ми основними чорними:
Млн.грн.
підсумку
залізом, чавуном, сталлю і
Непродовольчі товари – всього
29352,9
100,0 феросплавами;
трубами,
у тому числі
трубками і профілями
продукти фармацевтичні
порожнистими та фітиносновні та препарати
фармацевтичні
9031,3
30,8 гами зі сталі, шинами та
камерами гумовими, новиметали основні чорні: залізо,
чавун, сталь і феросплави
3780,1
12,9 ми, газойлями і пестицитруби, трубки, профілі порождами.
нисті та фітинги зі сталі
785,7
2,7
Порівняно з І півшини та камери, гумові, нові
446,7
1,5 річчям 2013р. збільшилися
газойлі (паливо дизельне)
398,2
1,4
обсяги продажу (у натупестициди та продукція
агрохімічна інша
357,7
1,2 ральному вимірі) мотоциклів (у 7,5 раза), свиней
вузли, деталі і приладдя для
засобів автотранспортних
295,6
1,0 живих (у 2,7 раза), каучуку
папір і картон
286,9
1,0 синтетичного у первинних
культури зернові
270,8
0,9 формах (в 1,8 раза), кульнасіння гірчиці, ріпаку і кользи,
кунжуту, соняшника
269,1
0,9 тур зернових (на 44,3%),
бензин моторний
263,2
0,9 насіння гірчиці, ріпаку і
кользи, кунжуту, соняшника (на 15,4%), вугілля кам’яного (на 14,9%), кормів готових для тварин

на 8,8%), холодильників і морозильників побутових (на 8%).
Водночас скоротилися обсяги реалізації бензину моторного (у 7,3 раза),
тканин (у 3,5 раза), котлів парових або парогенеруючих; котлів, що працюють
на перегрітій воді (у 3,1 раза), газойлів (палива дизельного) (у 2,9 раза), металів
основних чорних: заліза, чавуну, сталі і феросплавів (у 2,8 раза), мазутів
паливних важких (у 2,7 раза), фарби та лаків на основі полімерів (у 2,6 раза),
труб, трубок, профілів порожнистих та фітингів зі сталі (у 2,4 раза), виробів з
дроту, ланцюгів та пружин (у 2,3 раза), засобів автотранспортних легкових і
пластмаси у первинних формах (у 2,1 раза кожної групи товарів) тощо.
У структурі реалізованих продовольчих товарів майже третина обсягу
припадала на продаж вод мінеральних та напоїв безалкогольних й соків
фруктових та овочевих, маргарину і жирів харчових подібних, шоколаду та
виробів кондитерських цукрових.
Порівняно з відповідОптовий продаж окремих продовольчих товарів
ним періодом попереднього
У % до
року зросли обсяги продажу
Млн.грн.
підсумку кави (в 1,8 раза), солі харчота хлориду натрію
Продовольчі товари – всього
4124,7
100,0 вої
чистого (на 49,5%), какао
у тому числі
(на 35%),
прянощів та
води мінеральні та напої
безалкогольні й соки
приправ,
крім
солі
фруктові та овочеві
476,4
11,5 (на 23,4%), виробів макаронмаргарин і жири харчові
них (на 22,6%), круп, гранул
подібні
407,7
9,9
та інших продуктів з культур
шоколад та вироби
кондитерські цукрові
387,1
9,4 зернових (на 17,9%), тоді як
алкогольні напої
381,0
9,2 зменшилися обсяги реалізації
прянощі та приправи, крім солі
196,9
4,8 чаю (у 2,8 раза), борошна
пиво
176,8
4,3 (у 2,7 раза), риби, ракоподібпродукти молочні, масло та
них і молюсків, перероблесири
174,7
4,2
м’ясо та м’ясні продукти
171,6
4,2 них та консервованих і
цукор
103,0
2,5 продуктів молочних, масла та
сирів (в 1,6 раза кожної
групи товарів), алкогольних напоїв (в 1,5 раза), пива (на 46,6%), шоколаду та
виробів кондитерських цукрових (на 39,2%), фруктів та овочів перероблених та
консервованих, крім картоплі (на 38,1%).
Частка подальшого перепродажу товарів іншим підприємствам оптової
торгівлі у порівнянні з І півріччям 2013р. збільшилась на 15,8 в.п. і становила
61,9%, або 20,7 млрд.грн. В обсягах перепродажу апаратури електронної
побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку
та зображення цей показник склав 99,6% (40,9 млн.грн.), холодильників і
морозильників побутових – 99,1% (95,7 млн.грн.), паперу і картону – 96,7%
(277,5 млн.грн.), машин пральних та сушильних побутових – 95,8%
(77,5 млн.грн.), фруктів та овочів, перероблених та консервованих, крім
картоплі – 92,5% (69,7 млн.грн.), скла листового і порожнистого –
92,4% (26,3 млн.грн.), устаткування радіологічного, електромедичного та

електротерапевтичного – 90,7% (164,1 млн.грн.), труб, трубок та шлангів з гуми
вулканізованої – 88,1% (15,1 млн.грн.), маргарину і жирів харчових подібних –
87,8% (358,1 млн.грн.), риби, ракоподібних та молюсків, перероблених та
консервованих – 85,5% (72 млн.грн.).
Питома вага оптової торгівлі товарами виробництва України скоротилась
на 9,5 в.п. і становила 54,1% від загального обсягу продажу. В обсягах
реалізації продовольчих товарів вона дорівнювала 74,8%, непродовольчих – 51,2%.
За територіальною ознакою основна частка товарів (продукції)
реалізована підприємствами м.Дніпропетровська (80,5%).
На 1 липня п.р. товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі
становили 12,4 млрд.грн. проти 9,5 млрд.грн. на відповідну дату попереднього
року. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари складали 93,7%,
решту – продовольчі. Порівняно з 1 липня 2013р. запаси непродовольчих
товарів збільшились на 37,1%, продовольчих – зменшились на 20,3%. На
складах оптових підприємств були зосереджені значні обсяги металів основних:
заліза, чавуну, сталі і феросплавів (166,4 тис.т), труб, трубок, профілів
порожнистих та фітингів зі сталі (34,6 тис.т), культур зернових (27,6 тис.т),
паперу і картону (17,7 тис.т), цементу глиноземного, безклінкерного шлакового
і цементів гідравлічних подібних (16,4 тис.т), насіння гірчиці, ріпаку і кользи,
кунжуту, соняшника (14,3 тис.т). У запасах продовольчих товарів (у вартісному
вимірі) переважали алкогольні напої (19,6%), води мінеральні та напої
безалкогольні й соки фруктові та овочеві (11,8%), продукти молочні, масло та
сири (6,1%), шоколад та вироби кондитерські цукрові (4,5%), риба, ракоподібні
та молюски, перероблені та консервовані (4,4%), фрукти та овочі, перероблені
та консервовані, крім картоплі (3,6%).
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