До дня працівників торгівлі
В останню неділю липня відзначається професійне свято – День
працівника торгівлі.
У січні–березні 2021 року загальний обсяг роздрібного товарообороту
підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля становив 5340,3 млн.грн і збільшився проти минулого року
у порівнянних цінах на 11,1%.
Серед непродовольчих товарів, яких реалізовано на 3172,6 млн.грн,
найбільші обсяги реалізації припадали на фармацевтичні товари, автомобілі,
деталі та приладдя для них (у тому числі автомобілі), бензин моторний та
газойлі (паливо дизельне) частка у продажі становила (58,3%). Серед
продовольчих товарів найвагомішу частку (50,2%) становили алкогольні напої,
фрукти та овочі свіжі, вироби хлібобулочні та борошняні кондитерські, вироби
тютюнові, молочні продукти, яких реалізовано на суму 1088,2 млн.грн; цукрові
кондитерські вироби (160,5 млн.грн); м'ясні продукти (147,3 млн.грн).
Заробітна плата є основним джерелом доходу працівників, основою
формування їхнього добробуту.
Середньомісячна заробітна плата працівників підприємств оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних
осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні
2021 року становила 9042 грн, що на 10,6% більше її рівня у січні–березні
2020р., та яка в 1,5 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка
становила 6000 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного
працівника становив 81,3% середнього рівня по економіці області (11124 грн).
Середньооблікова кількість штатних працівників у січні–березні 2021 року
порівняно з відповідним періодом 2020 року збільшилась на 4,8% та становила
15108 осіб.
Працівники торгівлі відзначають своє професійне свято один раз у рік,
а ми, десятки мільйонів українців, користуємось їх послугами щодня.
Шановні працівники сфери торгівлі, прийміть щирі вітання від колективу
державної статистики Вінниччини! Бажаємо Вам миру, добра, здоров’я,
добробуту та витримки у всіх життєвих випробуваннях. Нехай кожен день
Вашого життя буде сповнений родинним теплом, приємним спілкуванням
з колегами і вдячністю людей!
При використанні інформації обов’язковим є посилання
джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.
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