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Наявність і використання торгової мережі  

на ринках Дніпропетровської області 
на 1 січня 2013 року  

На 1 січня 2013р. в області на балансі 178 суб’єктів господарювання 
(юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) налічувалось 207 ринків. Із 
них 49 одиниць або 23,7% належали фізичним особам – підприємцям  
(на 1 січня 2012р. – 48 одиниць або 22,7%).  

Кількість торгових місць на ринках становила 59,1 тис. і проти 
попереднього року зменшилась на 3,6%. Найбільша частка торгових місць 
(61,5%) зосереджена на критих та відкритих столах. 

Протягом 2012р. структура ринків за спеціалізацією зазнала таких змін: 
частка змішаних ринків зросла з 19% до 21,3%, натомість, частки продовольчих 
і непродовольчих – зменшились відповідно з 48,8% до 48,3% та з 32,2% до 
30,4%. Щодо торгової площі зазначених ринків, то у змішаних вона збільшилась 
на 9,2%, у непродовольчих та продовольчих – скоротилась на 8,3% та на 3,3% 
відповідно. 

 
Наявність і використання торгової мережі на ринках 

на 1 січня 2013 року   
 

(одиниць) 
У тому числі для продажу  

Усього сільгосп-
продуктів 

продоволь-
чих товарів 

(без 
сільгосп-

продуктів) 

непродо-
вольчих 
товарів 

свійських 
та інших 
тварин 

      
Усього ринків 207 х х х х 
на них торгових місць – усього 59133 19474 9560 29673 426 

Криті ринки  24 20 11 11 – 
у них торгових місць 4559 3111 748 700 – 

Павільйони 178 90 51 53 – 
у них торгових місць 4381 2541 1177 663 – 

Криті та відкриті столи,      
торгових місць 36373 12167 5228 18741 237 
Кіоски (контейнери тощо) 7462 144 1491 5827 – 
у них торгових місць 7511 148 1523 5840 – 

 



 

Продовження 
У тому числі для продажу  

Усього сільгосп-
продуктів 

продоволь-
чих товарів 

(без 
сільгосп-

продуктів) 

непродо-
вольчих 
товарів 

свійських 
та інших 
тварин 

      
Лотки (палатки) 4070 380 597 3091 2 
  у них торгових місць 4074 380 597 3095 2 
Місця для торгівлі з транспортних       
засобів 2035 1127 287 434 187 
Місця для продажу транспортних      
засобів на відкритих площадках 200 х х 200 х 
Магазини 2792 30 421 2341 – 
Об’єкти ресторанного       
господарства 82 х х х х 
Уся площа ринків, тис.м2 1234,4 х х х х 
  з неї відведена під торгівлю 962,3 х х х х 
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