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

 
На 1 січня 2016р. на території Київської області функціонували 94 ринки, що 

належали юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Частка ринків, що 
належали юридичним особам склала 91,5%, що у порівнянні з попереднім роком 
більше на 0,4%, фізичним особам-підприємцям – 8,5% (зменшилась на 0,4%). 

На початок 2016р. в області нараховувалось 74 змішані ринки (78,7% від 
загальної кількості ринків), 12 – непродовольчих ринків (12,8%), 8 – продовольчих 
ринків (8,5%). 

Наявність і використання торгової мережі на ринках 
(одиниць) 

З них для продажу 

 Усього сільгосп-
продуктів 

продовольчих 
товарів (без 

сільгосп-
продуктів) 

непродо-
вольчих 
товарів 

свійських 
та інших 
тварин 

Кількість ринків 94 × × × × 
Торгові місця на ринках – усього 26188 7462 5346 13084 296 
Криті ринки 17 9 8 11 – 
Торгові місця на критих ринках 1667 576 472 619 – 
Павільйони 179 57 36 87 1 
Торгові місця у павільйонах 3280 2193 440 642 5 
Місця на критих та відкритих столах 6293 3355 1352 1535 51 
Місця для продажу транспортних 
засобів на відкритих площадках 294 – – 294 – 
Місця для торгівлі  
з транспортних засобів 777 413 98 125 141 
Лотки (намети) 5691 562 913 4117 99 
Кіоски (контейнери тощо) 7221 102 2036 5083 – 
Магазини  577 13 147 417 – 
Площа ринків – усього, тис.м² 725,7 × × × × 

з неї площа, відведена  
під торгівлю, тис.м² 567,6 × × × × 
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Кількість торгових місць на ринках на 1 січня 2016р. становила 26,2 тис., що 
порівняно з попереднім роком більше на 0,3 тис., або на 1,3%. Із загальної кількості 
місць 50,0% використовувались для продажу непродовольчих товарів, 28,5% – 
сільськогосподарської продукції, 20,4% – інших продовольчих товарів, 1,1% – 
свійських тварин. Найбільша частка торгових місць (27,6% від загальної кількості 
місць) зосереджена у кіосках (контейнерах), 24,0% на критих та відкритих столах, 
21,7% на лотках (палатках).  

На території ринків діяло 577 магазинів (з них 72,3% – непродовольчих), що на 
2,3% більше, ніж на початок 2015р. 

Загальна площа ринків із продажу споживчих товарів порівняно з попереднім 
роком зменшилась на 3,7% і становила 725,7 тис.м². Із загальної площі ринків 78,2% 
відведено під торгівлю. 

Половина ринків розташовані в містах обласного підпорядкування, найбільше у 
містах Біла Церква, Ірпінь, Фастів, Березань, Бориспіль, Переяслав-Хмельницький. 
Серед районів області найбільше ринків функціонує у Києво-Святошинському, 
Броварському, Васильківському, Тетіївському, Білоцерківському, Кагарлицькому, 
Миронівському, Обухівському районах. 
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