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Діяльність підприємств сфери послуг Запорізької області 
в ІІІ кварталі 2017 року 

 
У III кварталі 2017р. підприємствами та організаціями області, для яких  

надання нефінансових послуг було основним видом діяльності, реалізовано послуг    
(у ринкових цінах) на суму 3506,1 млн.грн. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності 
найбільшу питому вагу займали послуги транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності – 32,8% загального обсягу послуг, з інформації та 
телекомунікації – 16,5%, з професійної, наукової та технічної діяльності – 12,9%. 

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 35,5% загального обсягу 
реалізованих послуг. 

Діяльність підприємств сфери послуг по містах та районах області наведено в 
додатку. 
 
 
Географічне охоплення 
Усі 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". 
Інформація формується по регіону в цілому 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) та по 
містах та районах.  
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/27/met_polog_posl.zip. 
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Додаток 
 

Діяльність підприємств сфери послуг по містах та районах 
у ІІІ кварталі 2017 року 

 

 

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

Частка послуг, 
реалізованих населенню, 

у загальному обсязі, % Усього 
у т.ч. 

населенню 

Запорізька область 3506130,5 1243078,0 35,5 

м.Запоріжжя 2340157,7 753686,1 32,2 

м.Бердянськ 415563,7 60057,9 14,5 

м.Енергодар 47417,7 7151,5 15,1 

м.Мелітополь 101942,1 50346,1 49,4 

м.Токмак 16726,1 6863,0 41,0 

Райони    

Бердянський 2364,0 257,6 10,9 

Більмацький 5133,5 470,2 9,2 

Василівський 15909,9 7872,7 49,5 

Великобілозерський 168,0 138,4 82,4 

Веселівський 3348,1 1242,7 37,1 

Вільнянський 18575,9 7953,7 42,8 

Гуляйпільський 3691,0 3121,9 84,6 

Запорізький 21568,3 5545,1 25,7 

К-Дніпровський 4230,3 1616,2 38,2 

Мелітопольський 18320,7 1082,5 5,9 

Михайлівський 873,5 818,3 93,7 

Новомиколаївський 2973,7 1032,6 34,7 

Оріхівський 16688,7 2929,3 17,6 

Пологівський 25784,4 4250,7 16,5 

Приазовський 9897,4 3424,4 34,6 

Приморський 69593,7 58819,7 84,5 

Розівський 629,9 591,9 94,0 

Токмацький 324,2 307,0 94,7 

Чернігівський 975,6 925,0 94,8 

Якимівський 31687,9 9843,3 31,1 

Обласні організації 331584,5 252730,2 76,2 
 


