
м.Чернівці

Торговий центр "Дукат"



 Чернівці - обласний центр, розташований в Західній Україні. Відстань від Києва

становить 500 км. Чернівецька область межує з чотирма областями України та з

Румунією і Молдовою.

ТЦ “Дукат”

126 км

165 км180 км

Чернівці - обласний центр на заході України



 За офіційними даними середня

заробітна плата в Чернівецькій області

становить в середньому 3842 грн. на 

місяць.

 Багато жителів міста працюють за 

кордоном і спрямовують кошти в 

Чернівці, де їх витрачають родичі.

 Переважна більшість населення 

області зайнята підприємницькою 

діяльністю, що призводить 

стабільність доходів.

Доходи населення

Джерело: Державний комітет статистики України
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Розвиток роздрібної торгівлі

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Чернівецькій 

обл. в 2012-2015 рр., млн. грн.

10 788 11 764

2013 2014

9 636

2012

Джерело: Державний комітет статистики України

12 364

2015



■ Формат продовольчих супермаркетів представлений національними і 

мережевими операторами: Сільпо, Велика Кишеня, Метро, Караван

■ Формат «супермаркет побутової техніки і електроніки» представлено: Фокстрот, 

Ельдорадо, АБВтехніка, Дівотехніка

■ Були присутні відомі національні та іноземні торгові мережі одягу та взуття: Інтертоп, Plato, 

BGN, Colin's, Adidas, Guess, Мілавіца, Voronin, ViloNNa, Монарх, Reebok, Puma, Ecco, Motor

■ Формат торгових центрів представлений: Екватор, Майдан, Панорама-Чернівці, Формаркет, 

DEPOt

Сучасні формати роздрібної торгівлі

в місті Чернівці



Торговий центр "Дукат"

м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 23А



торгові зони

0-5 хвилин транспортної досяжності / від. 30000 жителів

5-20 хвилин транспортної досяжності / ок. 190000 жителів

Цільова аудиторія ТЦ "Дукат":

250000 жителів міста

- Більш 1000000 жителів області

ТЦ "Дукат" на карті Чернівців

ТЦ “Дукат”



■ Розташування поруч з густонаселеними масивами міста – близько 30% населення Чернівців

■ Значна кількість покупців з Румунії на вихідні дні (35 км від кордону з Румунією)

■ Гарно проглядається з боку основних транспортних потоків

■ Має відмінний доступ автомобільним та громадським транспортом

■ Розташування біля важливих інфраструктурних об’єктів міста: найбільший готель міста 

“Черемош” (612 номерів), міський парк відпочинку

■ Знаходиться в діловій зоні міста – навпроти розташований центральний міський офіс 

“ПриватБанку” 

■ Розташування біля крупноформатних операторів торгівлі, які генерують

поток відвідувачів: ТЦ “Майдан”, “Формаркет”

■ Достатній розмір паркінгу, який забезпечить пікове відвідування 

ТЦ “Дукат” в торговельні дні

Переваги розташування ТЦ “Дукат”



відкриття I кв. 2011 

Загальна площа 1 200 м2

торгівельна площа 1 000 м2

кількість магазинів 10

кількість поверхів 3

паркінг 100 машино/місць

Середня відвідуваність
1 тис. Чол. в будні

1,5 тис. Чол. у вихідні та свята

Торговий центр з розважальною зоною.

Розрахований на населення з рівнем доходу «середній» і «середній плюс»
ФОРМАТ

Торговий центр "Дукат"



Схема приміщень, 1-й рівень



Схема приміщень, 2-й рівень



Схема приміщень, 3-й рівень


