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Діяльність підприємств сфери послуг Чернівецької області 

у ІІ кварталі 2018 року 
 

У ІІ кварталі 2018р. підприємствами та відокремленими підрозділами 
підприємств сфери послуг було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 914,7 
млн.грн. 

Переважна частка реалізованих послуг (89,8% від загального обсягу або 821,0 
млн.грн) припадала на підприємства м.Чернівців. 

Найбільші обсяги послуг було реалізовано у сфері телекомунікацій 
(електрозв’язку) – на 229,1 млн.грн (25,1% у загальному обсязі реалізованих послуг). 
Значні обсяги послуг було реалізовано у сферах діяльності транспорту – на 143,2 
млн.грн, освіти – на 133,2 млн, операцій з нерухомим майном – на 98,2 млн.грн. 
Частка кожного з цих видів послуг у загальному обсязі реалізованих послуг становила 
15,7%, 14,6% та 10,7% відповідно. 

Із загального обсягу реалізованих послуг 52,7% (482,0 млн.грн) було 
реалізовано населенню. 

 

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено в додатку. 

 
 
Географічне охоплення 

Спостереження охоплює всі регіони України без урахування 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". 
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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. 

 
 
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/2018/posl.html 
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Додаток 

 
Обсяг реалізованих послуг по містах та районах 

у ІІ кварталі 2018 року 
 

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

Частка послуг, 
реалізованих 

населенню                       
у загальному обсязі, % 

усього 
у тому числі 
населенню 

 
Чернівецька область 914665,4 481998,5 52,7 

м.Чернівці 820984,0 439579,2 53,5 

м.Новодністровськ 8976,6 2649,9 29,5 

райони       

Вижницький 6840,9 2843,6 41,6 

Герцаївський 1226,6 584,0 47,6 

Глибоцький 12157,9 4951,4 40,7 

Заставнівський 13235,6 9556,9 72,2 

Кельменецький 2308,5 1118,2 48,4 

Кіцманський 12255,9 7334,1 59,8 

Новоселицький 8668,1 1467,7 16,9 

Путильський 3150,7 321,6 10,2 

Сокирянський 4685,6 1825,8 39,0 

Сторожинецький 11134,4 4877,1 43,8 

Хотинський 9040,6 4889,0 54,1 

     
1 Включаючи ПДВ. 
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