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Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  
на 1 січня 2011 року 

 
 
На 1 січня 2011р. мережа, що належить підприємствам-юридичним особам 

області, налічувала 3375 магазинів, 1083 напівстаціонарних об’єкти торгівлі, 1236 об’єктів 
ресторанного господарства. 

Проти 1 січня 2010р. загальна кількість магазинів у цілому по області 
збільшилась на 4,1%, у т.ч. у містах та поселеннях міського типу – на  2,6%, у сільській 
місцевості – на 13,3% і становила відповідно 2863 та 512 одиниць. 

Торгова площа магазинів проти 1 січня 2010р. збільшилась на 1,4% і на початок 
2011р. дорівнювала 730,2 тис.м2. При цьому в містах та поселеннях міського типу вона 
майже не змінилась (100,6%) і склала 698,2 тис.м2, у сільській місцевості – збільшилась на 
21,7% і становила 32 тис.м2. 

На 1 січня 2011р. в області діяло 1329 продовольчих та 2046 – непродовольчих 
магазинів. Порівняно з 1 січня 2010р. кількість продовольчих магазинів збільшилась на 
2,2%, непродовольчих – на 5,4%. Із загальної кількості продовольчих магазинів 83,7%  
(1113 одиниць) – з універсальним асортиментом товарів.  

Переважна більшість непродовольчих магазинів (95,7%) – спеціалізовані, у 
порівнянні з попереднім роком їх мережа збільшилась на 97 одиниць (на 5,2%), а торгова 
площа – на 10,4 тис.м2 (на 2,7%), і на 1.01.2011р. ці показники становили відповідно      
1957 магазинів та 388,8 тис.м2. Кількість спеціалізованих магазинів з торговою площею 
2500 м2 і більше зросла до 14 одиниць проти 10 – у попередньому році. 

Половину магазинів з непродовольчим асортиментом товарів складали аптеки та 
аптечні пункти (1034), їх кількість залишилась майже на рівні 2009р.   

Мережа напівстаціонарних об’єктів торгівлі (662 кіоски роздрібної торгівлі та 
421 автозаправна та автомобільна газонаповнювальна компресорна станція) протягом 
2010р. у цілому по області зменшилась на 4%.  

Із загальної кількості напівстаціонарних об’єктів торгівлі 38,9% – автозаправні 
та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, 19,9% – аптечні кіоски. Порівняно 
з 2009р. кількість АЗС та АГНКС зросла на 4,7%, аптечних кіосків – зменшилась на 17%.  

Кількість об’єктів ресторанного господарства зменшилась на 2,1%, місця для 
відвідувачів в них – на 6,8%. 

Серед об’єктів ресторанного господарства переважна більшість припадала на 
кафе та їдальні: 553 та 504 одиниці відповідно, що менше 2009р. на 2,6% та 4,5%.  

 



 
Спеціалізація торгової мережі та мережі ресторанного господарства 

підприємств Дніпропетровської області на 1 січня 2011 року 
 

 Кількість діючих 
об’єктів, од 

Торгова площа, 
тис.м2/ кількість 

місць, тис. од 
Усього магазинів 3375 730,2 

продовольчі магазини  1329 314,5 
з універсальним асортиментом товарів 1113 297,6 

з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше 9 47,4 
з торговою площею від 400 до 2499 м2  180 160,4 
з торговою площею від 120 до 399 м2  175 39,5 

спеціалізовані продовольчі магазини 216 16,9 
з них   
магазини з торговою площею від 120 м2 30 8,0 

непродовольчі магазини 2046 415,7 
з універсальним асортиментом товарів 89 27,0 

з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше – – 
з торговою площею від 1000 до 2499 м2  3 4,2 
з торговою площею до 120 м2  21 1,5 

спеціалізовані непродовольчі магазини 1957 388,8 
з них   
спеціалізовані непродовольчі магазини з торговою 
площею від 2500 м2 і більше 14 118,2 
спеціалізовані непродовольчі магазини з торговою 
площею до 1000 м2  1894 193,0 

з них аптеки та аптечні пункти 1034 46,7 
Напівстаціонарні об’єкти торгівлі 1083 х 
у тому числі   
кіоски роздрібної торгівлі 662 х 

з них аптечні кіоски 215 х 
автозаправні станції, включаючи АГНКС 421 х 

Торгівля поза магазинами 501 х 
з неї   
лотки (розкладки) 64 х 
торгівля зі складів, майданчиків тощо 266 х 
торгівля з орендованих кутків, прилавків 104 х 

Усього об’єктів ресторанного господарства 1236 93,3 
у тому числі   
ресторани 63 6,3 
кафе, закусочні, буфети тощо 553 22,8 
бари 114 4,5 
їдальні і пункти постачання готової їжі 506 59,8 
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