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Мережа роздрібної торгівлі
на 1 січня 2016 року
На 1 січня 2016р. на балансі підприємств (юридичних осіб) області, що
здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, налічувалось 958 магазинів, 393 об'єкти
напівстаціонарної торгівлі (зокрема 169 кіосків та 224 автозаправних станції,
уключаючи АГНКС), 518 об’єктів торгівлі поза магазинами.
Спеціалізація об’єктів роздрібної торгівлі характеризується такими даними:
Кількість діючих
об’єктів, од
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
Об’єкти торгівлі напівстаціонарні
у тому числі
кіоски роздрібної мережі
автозаправні станції, включаючи АГНКС
Об’єкти торгівлі поза магазинами
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Загальна кількість магазинів в області порівняно з 1 січня 2015р. збільшилась
на 6 од (на 0,6%), зокрема у містах та поселеннях міського типу – на 1,5%, водночас у
сільській місцевості – зменшилась на 2,1%, і становила відповідно 721 та 237 одиниць.
Торгова площа упродовж 2015 року збільшилась на 3,7% і сягнула 217 тис.м2. У
містах та поселеннях міського типу вона зросла на 2,2% і склала 198,3 тис.м2, у
сільській місцевості – на 22,6% і становила 18,7 тис.м2.
Напівстаціонарна мережа роздрібної торгівлі на 1 січня 2016 року склала
393 од. При цьому у міських поселеннях кількість кіосків роздрібної торгівлі та
автозаправних станцій, включаючи АГНКС зменшилась на 3,4% і становила 338 од, у
сільській місцевості – на 1,8% і налічувала 55 од.
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