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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
у січні–березні 2016 року

У січні-березні 2016р. оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств
Миколаївщини, основним видом економічної діяльності яких була оптова торгівля,
становив 5520,8 млн.грн (3947,3 млн.грн у січні–березні 2015р.).
Значну частку (80,2%) оптового товарообороту продовжує займати перепродаж
товарів іншим підприємствам цієї сфери (80,1% у січні–березні 2015р.).
Оптова торгівля в основному сконцентрована в обласному центрі.
Підприємствами міста забезпечено 95,1% оптового товарообороту області. Частка
підприємств міст Вознесенська становила 1,8%, Очакова – 0,6%, Первомайська – 0,3%,
Жовтневого району – 0,2%, кожного з решти міст та районів не перевищила 0,1%.
Провідне місце у структурі оптового товарообороту займали непродовольчі
товари. У січні–березні 2016р. обсяг їх продажу становив 4826,2 млн.грн, а питома
вага склала 87,4 % і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась
на 5,6 в.п.
У торгівлі непродовольчими товарами вагомими були обсяги торгівлі
сільгосппродукцією, зокрема реалізація зернових культур склала 1550,3 млн.грн,
(32,1% загального обсягу реалізації непродовольчих товарів) та продаж насіння
гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника – 986,1 млн.грн (20,4%). У січні–березні
2015р. частки цих складових становили 54,8 та 5,6 відповідно.
Помітними були обсяги оптових продаж відходів та брухту – 441 млн.грн (9,1%
від загального обсягу продажу непродовольчих товарів); енергетичних матеріалів та
продуктів перероблення нафти – 412,8 млн.грн (8,6%); добрив та агрохімічної
продукції – 79,5 млн.грн (1,7%).
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів
Тис.грн
Непродовольчі товари – всього
з них

У % до підсумку

4826245,7

100,0

пшениця

457378,9

9,5

кукурудза

1057048,5

21,9

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника

986109,2

20,4

газойлі (паливо дизельне)

362736,4

7,5

відходи та брухт

441026,0

9,1

Продовольчих товарів у січні–березні 2016р. реалізовано на 694,6 млн.грн, що
склало 12,6% в обсязі оптового товарообороту (717,3 млн.грн, або 18,2% у січні–
березні 2015р.). З них найбільш активно здійснювалась торгівля шоколадом та
виробами кондитерськими цукровими – 113,8 млн.грн або 16,4% (105,5 млн.грн або
14,7%); кавою – 89,2 млн.грн або 12,8% (105,2млн.грн або 14,7%); олією та жирами
харчовими – 62,5 млн.грн, або 9% (18,9млн.грн або 2,6%); цукром – 39,5 млн.грн або
5,7% (21,6 млн.грн або 3%); пивом, крім відходів пивоваріння – 36 млн.грн або 5,2%
(43,5 млн.грн або 6,1%); м'ясом та м'ясними продуктами – 33,3 млн.грн або 4,8%
(17,6 млн.грн або 2,5%); водами мінеральними та напоями безалкогольними й
соками фруктовими та овочевими – 30,4 млн.грн або 4,4% (27,6 млн.грн або 3,9%).
Оптовий продаж окремих продовольчих товарів
Тис.грн

У % до підсумку

694560,4

100,0

продукти молочні, масло та сири

48570,6

7,0

олія та жири харчові

62549,3

9,0

пиво, крім відходів пивоваріння

36037,1

5,2

цукор

39518,3

5,7

113800,3

16,4

89178,0

12,8

Продовольчі товари - всього
з них

шоколад та вироби кондитерські цукрові
кава смажена, що містить або не містить кофеїн;
кава без кофеїну не смажена

Продукція українських виробників продовжує переважати в асортименті
підприємств оптової торгівлі області. У загальному обсязі оптового товарообороту їх
частка склала 85,2% (87,4% у січні–березні 2015р.), зокрема частка вітчизняних
продовольчих товарів становила 84,5% (89,8%), непродовольчих – 85,3% (86,9%).
На складах підприємств оптової торгівлі на 1 квітня 2016р. знаходилось
товарних запасів на суму 3669,1 млн.грн. Переважна їх частка (91,9%), припала на
непродовольчі товари, зокрема, на культури зернові (735,1 тис.т на 2173,2 млн.грн);
енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти (16,2 тис.т на 94,1 млн.грн);
деталі та приладдя для засобів автотранспортних (на 62,9 млн.грн); насіння гірчиці,
ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника (7,2 тис.т на 59,8 млн.грн); скло листове (на
49 млн.грн); добрива та агрохімічну продукцію (3,7 тис.т на 37,6 млн.грн).
У загальному обсязі запасів частка продовольчих товарів становила 8,1%,
зокрема, запасів шоколаду та виробів кондитерських цукрових 1 тис.т на 39,2 млн.грн;
пива, крім відходів пивоваріння – 441,4 тис.дал на 31,9 млн.грн; кави – 0,1 тис.т на
28 млн.грн; напоїв алкогольних дистильованих – 147,5 тис.дал на 24,9 млн.грн.
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