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Діяльність підприємств сфери послуг Закарпатської області  
у ІІ кварталі 2018 року 

 
 У IІ кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери послуг, становив 2120,9 млн.грн. 
 У структурі загального обсягу реалізованих послуг 57,1% складали послуги 
транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби, 15,3% – послуги 
інформації та телекомунікацій, 8,3% – послуги охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги, 6,1% – послуги операцій з нерухомим майном. 
 Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 27,9% загального обсягу 
реалізованих послуг. 
 
Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатку. 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 
Підприємства сфери нефінансових послуг – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
основним видом економічної діяльності яких є надання послуг (крім фінансових). Фізичні              
особи-підприємці статистичним спостереженням не охоплюються. 
Обсяг реалізованих послуг – вартість ринкових послуг (уключаючи податок на додану вартість), виконаних 
та наданих за межі підприємства (уключаючи послуги за бартерним контрактом), визначена на підставі 
документів, призначених для розрахунків із покупцями (замовниками) незалежно від надходження 
платежів.  
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні показники 
економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг". 
Інформація формується по області в цілому, в розрізі міст і районів та видів економічної діяльності                         
на рівні секцій, розділів і груп Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД –  
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).  
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/27/met_polog_posl.zip. 
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Додаток 
Обсяг реалізованих  послуг  

по містах та районах у ІI кварталі 2018 року 
 

 Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах1), тис.грн 

 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню у 
загальному  
обсязі, %     усього у тому числі  

населенню    
По області2 2120879,1 591284,1 27,9
  м.Ужгород 374976,8 141297,8 53,2
  м.Берегово 36511,0 8348,8 22,9
  м.Мукачево 284597,1 49037,8 17,2
  м.Хуст 23849,1 7495,3 31,4
  м.Чоп 22964,1 986,9 4,3
Берегівський 2049,2 1287,6 62,8
Великоберезнянський 2134,9 662,3 31,0
Виноградівський 20496,5 11459,6 55,9
Воловецький 790,9 643,2 81,3
Іршавський 25566,8 5761,4 22,5
Міжгірський 10532,3 3902,2 37,0
Мукачівський 191582,1 22911,4 12,0
Перечинський 5718,4 2309,2 40,4
Рахівський 16916,4 15267,9 90,3
Свалявський 69534,9 45431,8 65,3
Тячівський 574075,2 12630,7 2,2
Ужгородський 112192,4 21956,8 19,6
Хустський 35485,2 16598,6 46,8
_______________ 
1 Включаючи ПДВ 
2Обсяг реалізованих послуг по області включає дані по підприємствах, які надають звіти без розподілу за 
районами. 


