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Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  

на 1 січня 2014 року 
 

 

За станом на 1 січня 2014р. підприємствам (юридичним особам) області, 

які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями, належало 3907 об’єктів роздрібної торгівлі та 1135 об’єктів 

ресторанного господарства. 

Мережа роздрібної торгівлі налічувала 3108 магазинів, 458 автозаправних 

станцій та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – 

АЗС та АГНКС), а також 341 кіоск. Порівняно з аналогічною датою 2013р. 

кількість АЗС та АГНКС майже не зазнала змін (100,4%), тоді як у мережі 

кіосків і магазинів відбулось скорочення відповідно на 17% та на 2,5%. Торгова 

площа магазинів збільшилась на 2%.  

У містах та селищах міського типу на початок 2014р. діяло                   

2787 магазинів (на 1,1% менше, ніж на 1 січня 2013р.), 326 кіосків (на 17,5% 

менше) та 358 АЗС, включаючи АГНКС (на 7,5% більше). У сільській 

місцевості були розташовані: 321 магазин, 100 АЗС, включаючи АГНКС, та      

15 кіосків, що менше, ніж на 1 січня 2013р. відповідно на 13,5%, 18,7% та        

на 6,3%. Торгова площа магазинів у сільській місцевості збільшилась на 29,9%, 

у міських поселеннях – на 1% і становила відповідно 33,8 тис.м2 та 752,6 тис.м2. 

Об’єкти ресторанного господарства за спеціалізацією розподілились 

таким чином: 496 кафе, 463 їдальні, 121 бар, 53 ресторани. Загальна кількість 

посадкових місць в них становила 85,3 тис. У порівнянні з 1 січня 2013р. 

скоротилась кількість об’єктів на 2,2%, натомість, кількість місць для 

відвідувачів в них майже не змінилась.  

На зазначену дату у містах і селищах міського типу налічувалось        

1042 об’єкти ресторанного господарства (на 1% менше, ніж на початок 2013р.), 

в них – 81,3 тис. посадкових місць (на 1,2% більше). У сільській місцевості 

об’єкти ресторанного господарства становили 93 одиниці, місця для 

відвідувачів – 3,9 тис. і зменшились відповідно на 14,7%, та 13,6%.  

 



Інформацію щодо об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства наведено нижче. 
 

 
Кількість 

діючих 

об’єктів, од 

Торгова площа, м2/  

кількість посадкових місць  

в об’єктах ресторанного 

господарства, од 
   

Усього магазинів 3108 786449 

продовольчі магазини  1035 349803 

з універсальним асортиментом товарів 833 333026 

з них   

з торговою площею від 2500 м2 і більше 18 81224 

з торговою площею від 400 до 2499 м2  196 180776 

з торговою площею від 120 до 399 м2  147 36335 

спеціалізовані продовольчі магазини 202 16777 

з них   

магазини з торговою площею від 120 м2 19 5377 

непродовольчі магазини 2073 436646 

з універсальним асортиментом товарів 65 123223 

з них   

з торговою площею від 2500 м2 і більше 5 108786 

з торговою площею від 1000 до 2499 м2  4 5743 

з торговою площею до 120 м2  37 2241 

спеціалізовані непродовольчі магазини 2008 313423 

з них   

спеціалізовані непродовольчі магазини з 

торговою площею від 2500 м2 і більше 4 23054 

спеціалізовані непродовольчі магазини з 

торговою площею до 1000 м2  1947 204121 

з них аптеки та аптечні пункти 1135 52742 

Об’єкти торгівлі напівстаціонарні 799 х 

у тому числі    

кіоски роздрібної торгівлі 341 х 

автозаправні станції, включаючи АГНКС 458 х 

Об’єкти торгівлі поза магазинами 399 х 

з них   

лотки (розкладки) 33 х 

склади, майданчики тощо 216 х 

орендовані кутки, прилавки 83 х 

Усього об’єктів ресторанного господарства 1135 85261 

ресторани 53 5950 

кафе, закусочні, буфети тощо 496 20878 

бари 121 5544 

їдальні і постачання готової їжі 465 52889 
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