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Діяльність підприємств сфери послуг у Миколаївській області 
у І кварталі 2018 року 

 

 

У І кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери нефінансових послуг, становив 4221,2 млн.грн.  

У структурі загального обсягу реалізованих послуг вагому частку займали 
послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби – 75,5%. 
Питома вага послуг інформації та телекомунікацій склала 9,3%, у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування – 3,6%, різних операцій з 
нерухомим майном – 3,5%, щодо здійснення професійної, наукової та технічної 
діяльності – 3,2%. 

У І кварталі 2018р. населенню області реалізовано послуг на 538,7°млн.грн, що 
склало 12,8% в їх загальному обсязі.  

Найбільшим попитом у населення користувалися послуги сфери інформації та 
телекомунікацій (усього їх надано в обсязі 260,6 млн.грн, або 48,4%), освіти (59,1 
млн.грн, або 11%), транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської 
служби (53,4 млн.грн, або 9,9%), адміністративного та допоміжного обслуговування 
(49,5 млн.грн, або 9,2%), тимчасового розміщування й організації харчування (44,8 
млн.грн, або 8,3%). 

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатках. 
 

Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 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 та 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) 
і по містах обласного значення та районах.  

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/275/mp_ed_ps_np.zip 
 

Довідка: тел. (0512) 50-08-39; e-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua  
Більше інформації: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/stat_inf.htm 
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Додаток 1 
Діяльність підприємств сфери послуг за видами економічної діяльності 

у І кварталі 2018 року 
  

 Код         
за      

КВЕД-
2010 

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

Частка послуг, 
реалізованих 

населенню  
у загальному  

обсязі, % 
усього 

у т.ч.  
населенню 

Усього  4221156,7 538690,3 12,8 

Транспорт, складське господарство, поштова   
та кур’єрська діяльність H 3187898,2 53441,5 1,7 

Діяльність транспорту 49–51 595933,0 27663,4 4,6 

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 52 2563674,2 …1 …1 

Поштова та кур’єрська діяльність 53 28291,0 …1 …1 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 80350,1 44843,5 55,8 

Інформація та телекомунікації J 393853,0 260598,8 66,2 

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних програм, видання 
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та 
телевізійного мовлення 58–60 9542,2 4519,5 47,4 

Телекомунікації (електрозв’язок) 61 339152,9 255294,7 75,3 

Комп’ютерне програмування та надання 
інших інформаційних послуг 62, 63 45157,9 784,6 1,7 

Операції з нерухомим майном L 146801,4 17216,6 11,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 136193,1 10882,8 8,0 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського 
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні 
випробування та дослідження, діяльність 
головних управлінь (хед-офісів), 
консультування з питань керування 69–71 111983,6 8997,7 8,0 

Наукові дослідження та розробки 72 7752,5 …1 …1 

Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку, інша професійна,   
наукова та технічна діяльність, ветеринарна 
діяльність 73–75 16457,0 …1 …1 

Діяльність у сфері адміністративного                  
та допоміжного обслуговування N 152598,7 49458,7 32,4 

Освіта P 65588,5 59079,1 90,1 

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги Q 32800,5 27345,4 83,4 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 16174,7 12421,5 76,8 

Надання інших видів послуг S 8898,5 3402,4 38,2 

Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 95.1 1341,9 – – 

Ремонт побутових виробів і предметів 
особистого вжитку 95.2 691,6 60,3 8,7 

Надання інших індивідуальних послуг 96.0 6865,0 3342,1 48,7 
______________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 



 3  

Додаток 2 
 

Діяльність підприємств сфери послуг по містах та районах  
у І кварталі 2018 року 

 

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

Частка послуг, 
реалізованих населенню  

у загальному  
обсязі, % 

усього 
у т.ч.       

населенню 

Область 4221156,7 538690,3 12,8 

міста    

Миколаїв 3911851,3 491471,1 12,6 

Вознесенськ 22441,7 8912,2 39,7 

Очаків 3643,5 1468,0 40,3 

Первомайськ 22385,9 10932,0 48,8 

Южноукраїнськ 43533,6 14024,5 32,2 

райони     

Арбузинський 4033,0 388,0 9,6 

Баштанський 5461,0 620,9 11,4 

Березанський 1032,5 514,1 49,8 

Березнегуватський 2055,0 395,6 19,3 

Братський 5554,4 501,8 9,0 

Веселинівський 6362,4 398,3 6,3 

Вітовський  97478,9 640,4 0,7 

Вознесенський 361,9 304,0 84,0 

Врадіївський 8164,1 595,6 7,3 

Доманівський 9034,7 396,5 4,4 

Єланецький 2052,2 363,2 17,7 

Казанківський 724,4 281,1 38,8 

Кривоозерський 1796,9 1214,5 67,6 

Миколаївський 21076,4 130,3 0,6 

Новобузький 2783,5 289,6 10,4 

Новоодеський 17972,1 2023,9 11,3 

Очаківський 17458,2 22,9 0,1 

Первомайський 4029,0 1820,4 45,2 

Снігурівський 9870,1 981,4 9,9 
 


