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Діяльність підприємств сфери послуг у Херсонській області  

в ІV кварталі 2017 року 
 

У ІV кварталі 2017р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери послуг, становив 1623,8 млн.грн. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 49,6% склали послуги 
транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності,    19,6% – 
послуги інформації та телекомунікацій, 8,9% – послуги щодо здійснення операцій з 
нерухомим майном. 

Частка послуг, реалізованих населенню, склала 32,1% від загального обсягу 
реалізованих послуг.  

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатку. 
 

 
 
Географічне охоплення 
Усі міста і райони Херсонської області. 
 
 

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 ІV кварталі 2017 року 

                                                                                                               

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

Частка послуг, 
реалізованих населенню 

у загальному обсязі, % 
усього 

у т. ч. 
населенню 

    
Херсонська область 1623798,3 521220,5 32,1 
 м.Херсон 1316987,4 464905,2 35,3 
 м.Гола Пристань 14125,0 3546,3 25,1 
 м.Каховка 47835,3 8919,6 18,6 
 м.Нова Каховка 108082,9 15386,7 14,2 
 райони    
 Бериславський 15906,5 2920,2 18,4 
 Білозерський 13611,9 901,2 6,6 
 Великоолександрівcький 9256,2 865,5 9,4 
 Великолепетиський    3155,8 671,0 21,3 
 Верхньорогачицький  974,2 917,7 94,2 
 Високопільський 1078,6 574,1 53,2 
 Генічеський 19305,5 3053,6 15,8 
 Голопристанський 1270,5 837,4 65,9 
 Горностаївський 13363,4 610,7 4,6 
 Іванівський 1680,3 341,6 20,3 
 Каланчацький 3045,0 876,1 28,8 
 Каховський 718,3 – – 
 Нижньосірогозький 2382,8 434,9 18,3 
 Нововоронцовський 5283,1 240,0 4,5 
 Новотроїцький  4494,0 1979,3 44,0 
 Олешківський  27498,5 8645,7 31,4 
 Скадовський 12507,8 3535,8 28,3 
 Чаплинський 1235,3 1057,9 85,6 

                                                                                                                                     
 

_______________________ 
1 Включаючи ПДВ 
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