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Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  
на 1 січня 2012 року 

 
За станом на 1 січня 2012р. мережа об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства, що належить підприємствам-юридичним особам області, налічувала         
3354 магазини, 997 напівстаціонарних об’єктів торгівлі, 1217 об’єктів ресторанного 
господарства. 

Загальна кількість магазинів у порівнянні з аналогічною датою 2011р. у цілому по 
області зменшилась на 0,6%, у т.ч. у містах і селищах міського типу вона майже не зазнала 
змін (100,3%), у сільській місцевості – скоротилась на 5,9% і становила відповідно 2872 та 
482 одиниці. 

Торгова площа магазинів збільшилась на 8,4%, при цьому у містах і селищах 
міського типу – на 8,9%, у сільській місцевості – навпаки, зменшилась  на 2,4%, і становила 
відповідно 760,3 тис.м2 та 31,2 тис.м2. 

На початок 2012р. в області діяло 1279 продовольчих та 2075 непродовольчих 
магазинів. Порівняно з 1 січня 2011р. кількість продовольчих магазинів скоротилась на 
3,8%, непродовольчих – зросла на 1,4%. Із загальної кількості продовольчих магазинів 
83,5%  припадало на магазини з універсальним асортиментом товарів. У структурі 
непродовольчих магазинів найбільшу частку (94,7%) складали спеціалізовані. У порівнянні 
з 2010р. їх мережа збільшилась лише на 8 одиниць (100,4%), а торгова площа – зменшилась 
на 74,3 тис.м2 (на 19,1%). Кількість спеціалізованих магазинів з торговою площею від    
2500 м2 у 2011р. значно скоротилась (на 57,1%) і становила 6 одиниць проти 14 у 
попередньому році. Більше половини магазинів з непродовольчим асортиментом товарів 
складали аптеки та аптечні пункти, порівняно з 2010р. їх кількість зросла на 3,7%.   

Мережа напівстаціонарних об’єктів торгівлі (556 кіосків роздрібної торгівлі і          
441 автозаправна та автомобільна газонаповнювальна компресорна станція) протягом 
2011р. у цілому по області скоротилась на 7,9%. Із загальної їх кількості 44,2% становили 
автозаправні та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, 12,8% – аптечні 
кіоски. Порівняно з попереднім роком кількість АЗС та АГНКС зросла на 4,8%, аптечних 
кіосків – зменшилась на 40,5%.  Переважна більшість кіосків роздрібної торгівлі (92,3%) та 
АЗС і АГНКС (74,6%) розташовані у містах і селищах міського типу. 

Кількість об’єктів ресторанного господарства зменшилась на 1,5%, місця для 
відвідувачів в них – на 5,2%. У містах і селищах міського типу їх наналічувалось            
1087 одиниць та 83,4 тис.місць для відвідувачів. Серед об’єктів ресторанного господарства 
переважна більшість (85,9%) припадала на кафе та їдальні (у 2010р. – 85,5%).  

 



 
Спеціалізація торгової мережі та мережі ресторанного господарства 

підприємств Дніпропетровської області на 1 січня 2012 року 
 

 Кількість діючих 
об’єктів, од 

Торгова площа, м2/ 
кількість місць, од 

Усього магазинів 3354 791522 
продовольчі магазини  1279 353427 

з універсальним асортиментом товарів 1068 335710 
з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше 9 53308 
з торговою площею від 400 до 2499 м2  200 194378 
з торговою площею від 120 до 399 м2  177 40712 

спеціалізовані продовольчі магазини 211 17717 
з них   
магазини з торговою площею від 120 м2 32 8708 

непродовольчі магазини 2075 438095 
з універсальним асортиментом товарів 110 123620 

з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше 4 97776 
з торговою площею від 1000 до 2499 м2  4 4895 
з торговою площею до 120 м2  33 1845 

спеціалізовані непродовольчі магазини 1965 314475 
з них   
спеціалізовані непродовольчі магазини з торговою 
площею від 2500 м2 і більше 6 38334 
спеціалізовані непродовольчі магазини з торговою 
площею до 1000 м2  1905 196677 

з них аптеки та аптечні пункти 1072 50919 
Об’єкти торгівлі напівстаціонарні 997 х 
у тому числі   
кіоски роздрібної торгівлі 556 х 

з них аптечні кіоски 128 х 
автозаправні станції, включаючи АГНКС 441 х 

Торгівля поза магазинами 495 х 
з неї   
лотки (розкладки) 68 х 
торгівля зі складів, майданчиків тощо 252 х 
торгівля з орендованих кутків, прилавків 103 х 

Усього об’єктів ресторанного господарства 1217 88521 
у тому числі   
ресторани 57 6333 
кафе, закусочні, буфети тощо 544 22521 
бари 114 4173 
їдальні і постачання готової їжі 502 55494 
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