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Роздрібна торгівля Кіровоградської області 

за 9 місяців 2015 року 

(за уточненими даними) 
 

 За 9 місяців 2015 року підприємствами області (юридичними особами), 

які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих 

товарів на суму 6093,9 млн.грн., що в порівнянних цінах на 21,3% менше, ніж у 

відповідному періоді попереднього року. Питома вага продажу непродовольчих 

товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області становила 

52,3%, продовольчих – 47,7% . 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі                              

займали напої алкогольні, м’ясо та м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби 

кондитерські, напої безалкогольні, чай, кава, какао та прянощі, борошно та 

вироби хлібобулочні, молоко та продукти молочні, сир сичужний плавлений та 

кисломолочний, жири, рибопродукти, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, 

води мінеральні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари 

фармацевтичні, дизельне пальне (газойль), газ стиснений та скраплений для 

автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, 

побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та 

залізні вироби, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для 

автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, аудіо- та відеообладнання, 

включаючи телекомунікаційне устаткування, товари медичні та ортопедичні.  

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 72,1% усіх реалізованих товарів. 

 

Оптова торгівля Кіровоградської області 

за 9 місяців 2015 року 
  

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова 

торгівля. 

Обсяг оптового товарообороту підприємств області за 9 місяців 2015р. 

становив 10,6 млрд.грн.  

На продаж непродовольчих товарів припадало 73,5% обсягу оптового  

товарообороту, решта – на продовольчі товари. 

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, цукру, 

м’яса та м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та 

виробів кондитерських цукрових, маргарину і жирів харчових подібних, серед 

непродовольчих товарів – добрив, агрохімічної продукції, газойлів (дизельного 

пального), машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної 

промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного 

виробництва, кукурудзи, насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, 

бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного. 

Основу оптового товарообороту області (71,5%) склала продукція, що 

вироблена на території України. 


