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Діяльність підприємств сфери послуг Запорізької області 
в І кварталі 2018 року 

 
У I кварталі 2018р. підприємствами та організаціями області, для яких      

надання нефінансових послуг було основним видом діяльності, реалізовано послуг      
(у ринкових цінах) на суму 3431,2 млн.грн. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності 
найбільшу питому вагу займали послуги транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності – 28,1% загального обсягу послуг, з інформації та 
телекомунікації – 17,9%, з професійної, наукової та технічної діяльності – 17,7%. 

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 32,2% загального обсягу 
реалізованих послуг. 

Діяльність підприємств сфери послуг по містах та районах області наведено у 
додатку. 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі 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". 
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 І кварталі 2018 року 
 

 

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

Частка послуг, 
реалізованих населенню, 

у загальному обсязі, % усього у т.ч. населенню 

Запорізька область 3431163,7 1104338,8 32,2 

м.Запоріжжя 2622366,8 749393,7 28,6 

м.Бердянськ 221039,0 37063,7 16,8 

м.Енергодар 50324,6 8121,8 16,1 

м.Мелітополь 104718,3 49693,4 47,5 

м.Токмак 10387,5 2117,7 20,4 

Райони    

Бердянський 596,1 322,9 54,2 

Більмацький 1241,1 360,3 29,0 

Василівський 11967,4 6667,4 55,7 

Великобілозерський 68,4 32,0 46,8 

Веселівський 4084,4 784,8 19,2 

Вільнянський 10883,1 2969,3 27,3 

Гуляйпільський 7152,1 3353,4 46,9 

Запорізький 13586,0 6667,0 49,1 

К-Дніпровський 2934,3 842,4 28,7 

Мелітопольський 2869,9 514,2 17,9 

Михайлівський 852,6 702,7 82,4 

Новомиколаївський 2979,5 1102,3 37,0 

Оріхівський 11510,2 1929,4 16,8 

Пологівський 29250,9 4806,6 16,4 

Приазовський 13384,4 1599,3 11,9 

Приморський 6317,2 1580,6 25,0 

Розівський 495,0 409,7 82,8 

Токмацький 294,2 258,8 88,0 

Чернігівський 847,6 641,9 75,7 

Якимівський 3100,5 816,7 26,3 

Обласні організації 297912,6 221586,8 74,4 
______________ 
1 Включаючи ПДВ. 


