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Наявність і використання торгової мережі 

на ринках Дніпропетровської області 

на 1 січня 2015 року 

На 1 січня 2015р. на балансі 169 суб’єктів господарювання (юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців) області налічувалось 197 ринків. При цьому 

фізичним особам-підприємцям належало 47 ринків, або 23,9% їхньої загальної 

кількості (на 1 січня 2014р. – відповідно 50 ринків, або 24,6%).  

Кількість торгових місць становила 57,2 тис., що на 1,8% менше, ніж на 

початок 2014р. Найбільша їх частка (61,2%) припадала на місця для торгівлі з 

критих та відкритих столів. За спеціалізацією ринки розподілились таким 

чином: частка продовольчих становила 39,1% від загальної кількості,      

змішаних – 32%, непродовольчих – 28,9% (на 1 січня 2014р. – відповідно 

45,3%; 23,2%; 31,5%). Торгова площа у порівнянні з початком 2014р. майже не 

змінилась і становила 94,3 га. 

 

Наявність і використання торгової мережі на ринках  

на 1 січня 2015 року   
 

(од) 

 

Усього 

У тому числі для продажу 

сільгосп-

продуктів 

продо-

вольчих 

товарів 

(без сіль-

госп-

продуктів) 

непродо-

вольчих 

товарів 

свійських 

та інших 

тварин 

      

Кількість ринків 197 х х х х 
      

Торгові місця на ринках – усього 57157 18556 9642 28526 433 
      

Криті ринки  25 21 12 10 – 
      

Торгові місця на критих ринках 4430 2864 988 578 – 
      

Павільйони 164 88 46 45 – 
      

Торгові місця у павільйонах 4184 2594 1057 533 – 

 



Продовження 

 

Усього 

У тому числі для продажу 

сільгосп-

продуктів 

продо-

вольчих 

товарів 

(без сіль-

госп-

продуктів) 

непродо-

вольчих 

товарів 

свійських 

та інших 

тварин 

      

Місця на критих та відкритих 

столах 35007 11472 4821 18477 237 
      

Місця для продажу транспортних 

засобів на відкритих площадках 200 – – 200 – 
      

Місця для торгівлі  

з транспортних засобів 1775 1085 297 210 183 
      

Лотки (намети) 4063 356 709 2985 13 
      

Кіоски (контейнери тощо) 7498 185 1770 5543 – 
      

Магазини 2904 34 456 2414 – 
      

Уся площа ринків, тис.м
2
 1190,5 х х х х 

      

з неї площа, відведена під 

торгівлю, тис.м
2
 943,5 х х х х 
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