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Мережа роздрібної торгівлі Київської області на 1 січня 2016 року 

На 1 січня 2016р. кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних 
осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі становила 2916 од. Серед них 
2177 магазинів, 739 об’єктів напівстаціонарної торгівлі (з них 231 кіоск та  
508 автозаправних станцій).  

Спеціалізація об’єктів роздрібної торгівлі 

 Кількість діючих 
об’єктів, од 

Торгова площа 
магазинів, м2  

Магазини – усього 2177 450693 
продовольчі магазини  1248 225467 

з універсальним асортиментом товарів 1136 216378 
з них із торговою площею: 
від 2500 м2 і більше  10 63332 
від 400 до 2499 м2 64 55574 
від 120 до 399 м2 201 47058 

спеціалізовані продовольчі магазини 112 9089 
з них із торговою площею від 120 м2 16 3703 

непродовольчі магазини  929 225226 
з універсальним асортиментом товарів 83 66545 

з них із торговою площею: 
від 2500 м2 і більше  5 48259 
від 1000 до 2499 м2 4 6444 
до 120 м2 54 3861 

спеціалізовані непродовольчі магазини 846 158681 
з них із торговою площею: 
від 2500 м2 і більше 6 57478 
до 1000 м2 829 82103 

з них аптеки та аптечні пункти 535 31940 
Об’єкти торгівлі напівстаціонарні 739 × 

у тому числі 
кіоски роздрібної мережі 231 × 
автозаправні станції, включаючи АГНКС 508 × 

Об’єкти торгівлі поза магазинами 899 × 
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Загальна кількість магазинів у цілому по області порівняно з 2015р. збільшилась 

на 117 од, у міських поселеннях збільшилась на 6,4%, у сільській місцевості – на 4,7% 
та становила 1300 та 877 магазинів відповідно. 

Торгова площа магазинів проти 2015р. збільшилась на 6,9% та становила  
450,7 тис.м2. При цьому, в міських поселеннях торгова площа магазинів зросла на 
4,5%, у сільській місцевості – на 12,2% та становила 301,6 тис.м2 та 149,1 тис.м2 
відповідно. 

На 1 січня 2016р. кількість кіосків порівняно з 2015р. зменшилась на 3,8%  
(на 9 од), з них у міських поселеннях зменшилась на 2,3% (на 5 од), у сільській 
місцевості  – на 20,0% ( на 4 од). 

Мережа автозаправних станцій Київської області зросла на 11,2% і становила на 
1 січня 2016р. 508 од. У порівнянні з 2015р. кількість АЗС у сільській місцевості 
збільшилась на 14 од (на 7,5%), у міських поселеннях – на 37 од. (на 13,7%). 

 
 
 
Начальник                                                                                                                        Л. Височан 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (044) 486-92-04 
Більше інформації: http://kievobl.ukrstat.gov.ua 
© Головне управління статистики у Київській області, 2016 

http://kievobl.ukrstat.gov.ua/

