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Наявність і використання торгової мережі на ринках 
на 1 січня 2016 року  

 
На 1 січня 2016р. у регіоні діяли 62 ринки, які знаходились у власності 61 

суб’єкта господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців). З усіх ринків 
– 11 (17,7%) належали фізичним особам–підприємцям (на 1 січня 2015р. – 15,9%). 

На ринках налічувалось 27,3 тис. торгових місць, їх кількість протягом року 
зменшилась на 2,9%. Найбільша їх частка (38,7%) зосереджена на критих та відкритих 
столах. 

Протягом 2015р. дещо змінилась структура ринків за спеціалізацією. Частка 
універсальних ринків становила 75,8% від загальної кількості (рік по тому їх відсоток 
складав 74,6%), непродовольчих – 14,5% (15,9%), продовольчих – 9,7% (9,5%). 
Найбільшу площу під торгівлю займали універсальні ринки – 607,1 тис.м² (87,9%), 
непродовольчі – 67,6 тис.м² (9,8%), продовольчі – 16,2 тис.м² (2,3%).  

Наявність і використання торгової мережі на ринках характеризується такими 
даними: 

 (одиниць) 

 

Усього 

З них для продажу 

сільгосп-
продуктів 

продовольчих 
товарів 

(без сільгосп-
продуктів) 

непродо-
вольчих 
товарів 

свійсь-
ких та 
інших 

тварин 
Кількість ринків 62 × × × × 
Торгові місця на ринках – усього 27328 7242 4917 15068 101 
Павільйони 55 37 23 7 – 
Торгові місця у павільонах 2696 1761 637 298 – 
Місця на критих та відкритих       
столах 10564 4168 2116 4280 – 
Місця для продажу транспортних       
засобів на відкритих площадках 601 – – 601 – 
Місця для торгівлі з транспортних       
засобів 1574 1090 122 261 101 
Лотки (намети) 2861 55 401 2405 – 
Кіоски (контейнери тощо) 6575 159 1262 5154 – 
Магазини 863 5 129 729 – 
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Продовження 

 

Усього 

З них для продажу 

сільгосп-
продуктів 

продовольчих 
товарів 

(без сільгосп-
продуктів) 

непродо-
вольчих 
товарів 

свійсь-
ких та 
інших 

тварин 

Уся площа ринків – усього, тис.м² 690,9 × × × × 
з неї площа, відведена       
під торгівлю, тис.м² 385,6 × × × × 
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