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Стан роздрібної торгівлі області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Оборот роздрібної торгівлі (до
якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля) у 2017р. становив 19,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше
обсягу 2016р. За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі область посіла
восьме місце серед регіонів України. У розрахунку на одну особу через торгову
мережу юридичних та фізичних осіб-підприємців за 2017р. продано товарів майже на
14 тис. грн.
У 2017 році підприємствами (юридичними особами), основним видом
діяльності яких є роздрібна торгівля, продано товарів на 11,4 млрд.грн, що на 5,4%
більше, ніж у 2016р. Продаж товарів за готівку через торгову мережу підприємств
становив 81,6%, за допомогою платіжних карток – 15,6%, за договорами банківського
кредиту – 2,5%, через мережу Інтернет – 0,3%. Частка області у роздрібному
товарообороті підприємств України склала 1,9%. Майже 55% роздрібного
товарообороту області забезпечили підприємства м.Івано-Франківська.
У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств області питома
вага продажу продовольчих товарів становила майже 30%, обсяг їхнього продажу
склав 3,3 млрд.грн і у порівнянні з 2016р. зменшився на 2,2%. Продовольчі товари
вітчизняного виробництва у загальному обсязі продажу складали 90,2%. Понад 95%
реалізованих яєць, масла вершкового, маргарину, солі, картоплі, цукру, хлібобулочних
виробів, напоїв слабоалкогольних, соків, м'яса та м'ясопродуктів, молока та молочних
продуктів – продукти українських виробників.
Питома вага непродовольчих товарів склала понад 70%, їх продано на
8,1 млрд.грн, що на 8,8% більше, ніж у 2016р. Товари вітчизняної промисловості
займали майже половину обсягу продажу непродовольчих товарів. Товари українських
виробників становили понад три чверті обсягу роздрібного продажу таких груп
непродовольчих товарів, як побутове рідке котельне паливо, газ у балонах, вугілля і
дрова для опалення, матеріали мастильні, фарби, лаки та емалі, лісоматеріали та
вироби будівельні дерев’яні та скло віконне, матеріали та обладнання для роботи у
домашніх умовах (включаючи садово-городній інвентар), книги, газети та журнали.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) у 2017р. у розрахунку на
одну особу продано товарів на 8,3 тис.грн (по Україні –13,8 тис.грн), у т.ч.
продовольчих – на 2,4 тис.грн, непродовольчих – на 5,9 тис.грн.
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