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Наявність і використання торгової мережі  

на ринках Дніпропетровської області 

на 1 січня 2014 року  

На 1 січня 2014р. у 174 суб’єктів господарювання (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) області налічувалось 203 ринки. При цьому 

фізичним особам-підприємцям належало 50 ринків, або 24,6% їхньої загальної 

кількості (на 1 січня 2013р. – відповідно 49 ринків, або 23,7%).  

Кількість торгових місць становила 58,2 тис., що на 1,6% менше, ніж на 

початок 2013р. Зазвичай, найбільша їх частка (62,7%) припадала на місця для 

торгівлі з критих та відкритих столів. У структурі ринків за спеціалізацією 

відбулись незначні зміни: питома вага змішаних та непродовольчих ринків 

зросла відповідно на 1,9 в.п. та на 1,1 в.п., продовольчих – одночасно 

зменшилась на 3 в.п. Щодо торгової площі зазначених ринків, то у 

непродовольчих вона збільшилась на 3,1%, у продовольчих та                

змішаних – скоротилась на 6% та на 2,3% відповідно. 

 

Наявність і використання торгової мережі на ринках 

на 1 січня 2014 року   
 

(од) 

 

Усього 

У тому числі для продажу 

сільгосп-

продуктів 

продоволь-

чих товарів 

(без 

сільгосп-

продуктів) 

непродо-

вольчих 

товарів 

свійських 

та інших 

тварин 

      

Усього ринків 203 х х х х 

на них торгових місць – усього 58185 18927 9902 28934 422 

Криті ринки  24 20 11 11 – 

у них торгових місць 4449 3112 747 590 – 

Павільйони 186 89 52 61 – 

у них торгових місць 4551 2630 1225 696 – 

Криті та відкриті столи, пог.м 41308 12730 5482 22836 260 

торгових місць 36498 12031 5056 19174 237 

Кіоски (контейнери тощо) 6461 159 1507 4795 – 

у них торгових місць 6509 162 1540 4807 – 

 



Продовження 

 

Усього 

У тому числі для продажу 

сільгосп-

продуктів 

продоволь-

чих товарів 

(без 

сільгосп-

продуктів) 

непродо-

вольчих 

товарів 

свійських 

та інших 

тварин 

      

Лотки (палатки) 4046 310 651 3083 2 

у них торгових місць 4050 310 651 3087 2 

Місця для торгівлі з транспортних 

засобів 1928 682 683 380 183 

Місця для продажу транспортних 

засобів на відкритих площадках 200 – – 200 – 

Магазини 2788 35 401 2352 – 

Об’єкти ресторанного  

господарства 75 х х х х 

Уся площа ринків, тис.м
2
 1197,8 х х х х 

з неї відведена під торгівлю 943,8 х х х х 
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