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Діяльність підприємств сфери послуг у Херсонській області  

в ІІІ кварталі 2018 року 
 

У ІІІ кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери послуг, становив 2048,4 млн.грн. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 44,4% склали послуги 
транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності,    17,3% – 
послуги інформації та телекомунікацій, 10,4% – послуги  з тимчасового розміщування 
й організації харчування. 

Частка послуг, реалізованих населенню, склала 35% від загального обсягу 
реалізованих послуг.  

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатку. 
 

 
 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя, а також 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". 

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 ІІІ кварталі 2018 року 

                                                                                                               

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

Частка послуг, 
реалізованих населенню 

у загальному обсязі, % 
усього 

у т. ч. 
населенню 

    
Херсонська область 2048405,3 717778,8 35,0 
 м.Херсон 1459463,6 551583,8 37,8 
 м.Гола Пристань 35133,7 14352,1 40,8 
 м.Каховка 65514,8 12879,5 19,7 
 м.Нова Каховка 122900,4 19665,6 16,0 
 райони    
 Бериславський 15050,3 4052,5 26,9 
 Білозерський 13338,8 939,6 7,0 
 Великоолександрівcький 15190,9 694,7 4,6 
 Великолепетиський    4781,3 604,2 12,6 
 Верхньорогачицький  1038,5 893,0 86,0 
 Високопільський 2881,7 531,4 18,4 
 Генічеський 73785,1 27178,8 36,8 
 Голопристанський 6555,3 4472,6 68,2 
 Горностаївський 18497,3 817,9 4,4 
 Іванівський 3499,8 341,1 9,7 
 Каланчацький 5006,1 956,4 19,1 
 Каховський 2056,1 – – 
 Нижньосірогозький 3706,8 521,6 14,1 
 Нововоронцовський 9190,8 819,0 8,9 
 Новотроїцький  5321,2 2427,5 45,6 
 Олешківський  51827,5 24984,9 48,2 
 Скадовський 129861,9 45951,8 35,4 
 Чаплинський 3803,4 3110,8 81,8 

                                                                                                                                     
 

_______________________ 
1 Включаючи ПДВ 
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