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Мережа роздрібної торгівлі Дніпропетровської області  
на 1 січня 2016 року 

 
На території Дніпропетровської області на 1 січня 2016р. діяло 3686 об’єктів 

роздрібної торгівлі (магазинів, кіосків, автозаправних станцій, включаючи АГНКС) та 
249 об’єктів торгівлі поза магазинами, які належали підприємствам (юридичним 
особам). 

 
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі за спеціалізацією 

 
 

 
 

Кількість діючих 
об’єктів, од 

Торгова площа 
магазинів, тис.м2 

Магазини – усього 3045 726,5 

продовольчі магазини  1039 303,9 

з універсальним асортиментом товарів 813 287,8 

з них із торговою площею   

від 2500 м2 і більше 8 39,3 

від 400 до 2499 м2  206 176,7 

від 120 до 399 м2  149 38,7 

спеціалізовані продовольчі магазини 226 16,1 

з них із торговою площею від 120 м2 19 4,1 

непродовольчі магазини 2006 422,6 

з універсальним асортиментом товарів 63 138,8 

з них із торговою площею   

від 2500 м2 і більше 6 115,5 

від 1000 до 2499 м2  9 12,6 

до 120 м2  28 1,7 

спеціалізовані непродовольчі магазини 1943 283,8 

з них із торговою площею   

від 2500 м2 і більше 5 24,3 

до 1000 м2  1902 207,3 

з них аптеки та аптечні пункти 1163 54,1 
 



2 

 

Продовження 

 
Кількість діючих 

об’єктів, од 
Торгова площа 

магазинів, тис.м2 

Об’єкти торгівлі напівстаціонарні 641 × 

кіоски роздрібної торгівлі 183 × 

автозаправні станції, включаючи АГНКС 458 × 

Об’єкти торгівлі поза магазинами 249 × 

 

На початок 2016р. проти 1 січня 2015р. кількість магазинів у цілому по області 
зменшилася на 0,2%, у т.ч. у сільській місцевості – на 19,4%, натомість, у міських 
поселеннях – зросла на 1,8% і становила відповідно 3045, 233 та 2812 магазинів. 
Торгова площа магазинів збільшилася на 0,5% і дорівнювала 726,5 тис.м2, при цьому  
у міських поселеннях вона зросла на 3,2% і склала 710,6 тис.м2, у сільській місцевості – 
скоротилась на 53% і становила 15,9 тис.м2. 

Кількість напівстаціонарних об’єктів торгівлі на 1 січня 2016р. у порівнянні  
з початком 2015р. зросла на 9,2%, у т.ч. у міських поселеннях – на 10,4%, у сільській 
місцевості – на 3,8% і становила відповідно 641, 533 та 108 одиниць. 
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