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Описание

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку 3PL послуг в Україні. Були
проаналізовані наслідки пандемії COVID-19 і було з'ясовано, що вона внесла відчутні зміни
в логістику: склади були переповнені, а споживчий попит - волатильним.

Станом на 2020 рік ринок складської логістики (сукупна площа всіх складських приміщень
в Україні) перевищує 4 млн кв.м. Але при цьому ці площі розподілені нерівномірно, що
пов'язано зі специфікою вантажопотоку в Україні. Основна частина складських площ
розташована в Києві та Київській області.
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