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Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  
на 1 січня 2013 року 

 
 

За станом на 1 січня 2013р. підприємствам (юридичним особам) області, 
які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 
належало 4055 об’єктів роздрібної торгівлі та 1161 об’єкт ресторанного 
господарства. 

Мережа роздрібної торгівлі налічувала 3188 магазинів, 456 автозаправних 
станцій та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, а також 
411 кіосків. Порівняно з аналогічною датою 2012р. кількість АЗС зросла на 
3,4%, тоді як мережа кіосків і магазинів скоротилась відповідно на 26,1% та на 
4,9%. Торгова площа магазинів зменшилась на 2,6%.  

У містах та селищах міського типу на початок 2013р. діяло                   
2817 магазинів (на 1,9% менше, ніж на 1 січня 2012р.), 395 кіосків (на 23% 
менше) та 333 АЗС, включаючи АГНКС, (на 1,2% більше). У сільській 
місцевості були розташовані: 371 магазин, 123 АЗС, включаючи АГНКС, та      
16 кіосків, що є наслідком скорочення мережі кіосків на 62,8%, магазинів – на 
23% та зростання кількості АЗС на 9,8%. Торгова площа магазинів у сільській 
місцевості зменшилась на 16,6%, у міських поселеннях – на 2% і становила 
відповідно 26 тис.м2 та 745 тис.м2. 

Об’єкти ресторанного господарства за спеціалізацією розподілились 
таким чином: 507 кафе, 476 їдалень, 122 бари, 55 ресторанів. Загальна кількість 
посадкових місць в них становила 84,9 тис. У порівнянні з 1 січня 2012р. 
спостерігалось скорочення кількості об’єктів ресторанного господарства на 
4,6%, місць для відвідувачів в них – на 4,1%.  

На зазначену дату у містах і селищах міського типу налічувалось        
1052 об’єкти ресторанного господарства на 80,4 тис. посадкових місць, що 
відповідно на 3,2% та на 3,7% менше, ніж на початок 2012р. У сільській 
місцевості кількість об’єктів ресторанного господарства зменшилась на 16,2%, 
місць для відвідувачів в них – на 11,1% і становила відповідно 109 одиниць та 
4,5 тис.місць. 

 



Інформація щодо об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного 
господарства наведена нижче. 

 
 Кількість діючих 

об’єктів, од 
Торгова площа, м2/  
кількість місць, од 

   

Усього магазинів 3188 771053 
продовольчі магазини  1113 354135 
  з універсальним асортиментом товарів 899 333799 

з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше 16 77290 
з торговою площею від 400 до 2499 м2  193 179352 
з торговою площею від 120 до 399 м2  177 40060 

спеціалізовані продовольчі магазини 214 20336 
з них   
магазини з торговою площею від 120 м2 37 10096 

непродовольчі магазини 2075 416918 
  з універсальним асортиментом товарів 96 121295 

з них   
з торговою площею від 2500 м2 і більше 4 97776 
з торговою площею від 1000 до 2499 м2  4 6354 
з торговою площею до 120 м2  29 1345 

спеціалізовані непродовольчі магазини 1979 295623 
з них   
спеціалізовані непродовольчі магазини з 
торговою площею від 2500 м2 і більше 3 20167 
спеціалізовані непродовольчі магазини з 
торговою площею до 1000 м2  1920 193627 

з них аптеки та аптечні пункти 1130 52995 
Об’єкти торгівлі напівстаціонарні 867 х 
кіоски роздрібної торгівлі 411 х 
у тому числі аптечні кіоски – х 

автозаправні станції, включаючи АГНКС 456 х 
Торгівля поза магазинами 488 х 
  у тому числі   
  лотки (розкладки) 56 х 
  торгівля зі складів, майданчиків тощо 228 х 
  торгівля з орендованих кутків, прилавків 117 х 
Усього об’єктів ресторанного господарства 1161 84899 
ресторани 55 5858 
кафе, закусочні, буфети тощо 507 21137 
бари 122 4174 
їдальні і постачання готової їжі 477 53730 
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