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Мережа роздрібної торгівлі Дніпропетровської області
на 1 січня 2015 року
Підприємствам (юридичним особам), які здійснювали діяльність із
роздрібної торгівлі на території Дніпропетровської області, станом
на 1 січня 2015р. належало 3637 об’єктів – магазинів та напівстаціонарних
об’єктів торгівлі1.
Спеціалізацію об’єктів роздрібної торгівлі наведено нижче.

Магазини – усього
продовольчі магазини
з універсальним асортиментом товарів
з них із торговою площею
від 2500 м2 і більше
від 400 до 2499 м2
від 120 до 399 м2
спеціалізовані продовольчі магазини
з них із торговою площею від 120 м2
непродовольчі магазини
з універсальним асортиментом товарів
з них із торговою площею
від 2500 м2 і більше
від 1000 до 2499 м2
до 120 м2
спеціалізовані непродовольчі магазини
з них із торговою площею
від 2500 м2 і більше
до 1000 м2
з них аптеки та аптечні пункти
___________

Кількість діючих
об’єктів, од

Торгова площа магазинів,
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Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні
станції (АГНКС).
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Кількість діючих
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Об’єкти торгівлі напівстаціонарні
кіоски роздрібної торгівлі
автозаправні станції, включаючи АГНКС
Об’єкти торгівлі поза магазинами
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Торгова площа магазинів,
тис.м2
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На початок 2015р. кількість магазинів проти 1 січня 2014р. у цілому по
області зменшилася на 1,8%, у т.ч. у містах і селищах міського типу – на 0,9%,
у сільській місцевості – на 10% і становила відповідно 3050, 2761 та
289 магазинів. Торгова площа магазинів скоротилася на 8,1% і дорівнювала
722,6 тис.м2, при цьому в містах і селищах міського типу вона зменшилася на
8,4% і склала 688,9 тис.м2, у сільській місцевості – майже не змінилась і
становила 33,7 тис.м2.
Кількість напівстаціонарних об’єктів торгівлі на 1 січня 2015р. у
порівнянні з початком 2014р. скоротилася на 26,2%, у т.ч. у містах і селищах
міського типу – на 29%, у сільській місцевості – на 9,6% і становила відповідно
587, 483 та 104 одиниці.
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