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Діяльність підприємств сфери послуг в Одеській області  
у ІV кварталі 2018 року 

 

У ІV кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери послуг Одеської області, становив 19791,3 млн.грн.  

У структурі загального обсягу реалізованих послуг за видами економічної 
діяльності найбільшу питому вагу становили послуги транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності (67,4% загального обсягу послуг). 
Помітною була частка обсягу послуг з проведення різних операцій з нерухомим 
майном (7,9%) та у сфері інформації та телекомунікацій (7,3%).  

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 2797,6 млн.грн (14,1% 
загального обсягу).  

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 "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://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/56/mp_edp_snp.pdf 
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Додаток 
 

Обсяг реалізованих послуг по містах та районах 
у ІV кварталі 2018 року 

 
  Обсяг реалізованих послуг 

(у ринкових цінах1), тис.грн 
Частка послуг, 

реалізованих населенню 
у загальному 

обсязі, % усього 
у тому числі 
населенню 

Одеська область 19791322,3 2797567,7 14,1 

м.Одеса 11716497,4 2540095,0 21,7 

м.Балта 2861,2 885,4 30,9 

м.Білгород-Дністровський 201449,3 32902,7 16,3 

м.Біляївка 395595,1 4311,9 1,1 

м.Ізмаїл 439954,7 45435,1 10,3 

м.Чорноморськ 2015108,6 40837,9 2,0 

м.Подільськ 310337,9 8921,7 2,9 

м.Теплодар 7576,5 3340,9 44,1 

м.Южне 996460,6 11646,5 1,2 

райони    

Ананьївський 15174,9 1150,2 7,6 

Арцизький 122535,0 4629,5 3,8 

Балтський …2 …2 …2 

Білгород-Дністровський 35493,2 1557,8 4,4 

Біляївський 90095,6 2014,5 2,2 

Березівський 7851,2 1191,4 15,2 

Болградський 6071,7 4666,3 76,9 

Великомихайлівський 6614,8 1076,5 16,3 

Іванівський 7115,9 900,5 12,7 

Ізмаїльський 6523,1 945,8 14,5 

Кілійський 11328,7 4264,7 37,6 

Кодимський 1743,2 647,8 37,2 

Лиманський 2346891,1 13358,6 0,6 

Подільський – – – 

Окнянський …2 …2 …2 

Любашівський 165344,3 527,9 0,3 

Миколаївський 1330,1 389,4 29,3 

Овідіопольський 537696,9 54214,8 10,1 

Роздільнянський 56631,0 2237,5 4,0 

Ренійський 67677,0 3499,5 5,2 

Савранський 3283,9 1744,4 53,1 

Саратський 16530,1 3688,8 22,3 

Тарутинський 168992,6 1422,6 0,8 

Татарбунарський 4156,0 2869,7 69,0 

Захарівський 716,3 505,6 70,6 

Ширяївський 2410,6 1541,6 64,0 
_______________ 
1 Включаючи ПДВ. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 
 
 


