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ПРЕС-ВИПУСК                                                                                                                     

 

Споживчий ринок 

Дніпропетровської області 

(до Дня працівників торгівлі) 
 

Споживчий ринок є складовою внутрішнього ринку, яка забезпечує 

життєві потреби населення у продуктах харчування, предметах домашнього 

вжитку та побуту. 

Важливим показником стану споживчого ринку є оборот роздрібної 

торгівлі за всіма каналами реалізації. По області за І півріччя 2014р. він зріс 

проти відповідного періоду 2013р. у порівнянних цінах на 4% та становив               

35,5 млрд.грн. (8,5% від загальнодержавного показника). Більше половини його 

обсягу сформовано за рахунок мережі підприємств (юридичних осіб), більше 

чверті – фізичних осіб-підприємців, решта – організованих та неформальних 

ринків. 

Провідна роль у розвитку споживчого ринку області належить мережі 

потужних торгових систем, серед яких товариства з обмеженою 

відповідальністю: „АТБ-Маркет” (торгова марка „АТБ”), „Омега”, „РТЦ” 

(„Варус”), „Фоззі Фуд” („Сільпо”), „Український рітейл” („Брусничка”), 

„Укрнафта”, „Комфі-Трейд”, „Техцентр-Н”, „Окко-схід”, „Руш” („Єва”), 

„Епіцентр”, „Дієса” („Ельдорадо”). Ними реалізується три чверті продовольчих 

та майже третина непродовольчих товарів у регіоні. 

Через торгову мережу підприємств було продано продовольчих товарів 

на суму 4,2 млрд.грн. (на 7,5% більше, ніж за І півріччя 2013р.). Зросли обсяги 

продажу молока та молочних продуктів, олії, масла вершкового, рибопродуктів, 

хлібобулочних виробів, м’ясопродуктів, борошна, круп, яєць, цукру, солі, 

макаронних виробів на 5,7%–47%. 

Реалізація непродовольчих товарів становила 4,7 млрд.грн. (на         

1,8% більше проти відповідного періоду попереднього року). Зросли обсяги 

продажу матеріалів будівельних та залізних виробів, товарів фармацевтичних, 

меблів і килимів, покриття для підлоги та стін, газу стисненого та скрапленого 

для автомобілів, товарів спортивних, одягу, електротоварів побутових та 

освітлювального приладдя, мобільних телефонів на 4,3%–36,7%. 
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Середньомісячний товарооборот на одну особу населення області за           

І півріччя 2014р. склав 976 грн. За цим показником Дніпропетровщина посіла 

четверте місце по Україні. 

 

 

 

   Начальник                                                                                    О.М. Шпильова    
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