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Діяльність підприємств сфери послуг Чернівецької області 
у ІV кварталі 2016 року 

 
У ІV кварталі 2016р. підприємствами-юридичними особами та їхніми 

відокремленими структурними підрозділами сфери послуг було реалізовано послуг (у 
ринкових цінах) на 749,8 млн.грн. 

Переважна частка реалізованих послуг у ІV кварталі 2016р. (88,3% від 
загального обсягу або 662,3 млн.грн) припадала на підприємства та організації 
м.Чернівців, де зосереджена найбільша частка підприємств, що надають послуги – 
70,3%. Найменша частка в обсязі реалізованих послуг припала на підприємства 
Путильського району – 0,3%. 

 Найбільші обсяги послуг було реалізовано у сфері телекомунікацій 
(електрозв’язку) – на 203,1 млн.грн (27,1% в загальному обсязі реалізованих послуг). 
Значні обсяги послуг було реалізовано у сфері освіти – на 125,7 млн.грн, транспорту – 
на 107,2 млн.грн, операцій з нерухомим майном – на 88,6 млн.грн. Частка кожного з 
цих видів послуг у загальному обсязі реалізованих послуг становила 16,8%, 14,3% та 
11,8% відповідно. 

Із загального обсягу реалізованих послуг 51,6% (386,7 млн.грн) було 
реалізовано населенню. 

 
Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатку. 

 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
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". 
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Інформація формується по регіону в цілому та по містах обласного значення і районах за видами 
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. 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-13-44 
Більше інформації:  http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/infs.html 

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2015/posl.html 
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Додаток 1 
 

Діяльність підприємств сфери послуг 

по містах та районах 
у ІV кварталі 2016 року 

 
Обсяг реалізованих послуг 

(у  ринкових цінах1), тис.грн 
 

усього у т.ч. населенню 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню у 

загальному обсязі, % 

Чернівецька область 749770,3 386661,6 51,6 
м.Чернівці 662325,4 345838,2 52,2 
м.Новодністровськ 11094,6 1917,5 17,3 
райони      
Вижницький 5217,6 2562,5 49,1 
Герцаївський 1916,3 1434,1 74,8 
Глибоцький 4055,8 642,5 15,8 
Заставнівський 9798,2 8606,8 87,8 
Кельменецький 3388,7 1977,1 58,3 
Кіцманський 18826,7 11120,5 59,1 
Новоселицький 6576,4 3214,2 48,9 
Путильський 1992,0 246,2 12,4 
Сокирянський 2916,7 1590,3 54,5 
Сторожинецький 11849,1 3661,3 30,9 
Хотинський 9812,8 3850,4 39,2 

     
1 Включаючи ПДВ. 

 


