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Обсяг реалізованих послуг у Миколаївській області 
у ІІ кварталі 2019 року 

 
 

У ІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 
сфери послуг, становив 4,3 млрд.грн.  

У структурі загального обсягу реалізованих послуг вагому частку займали 
послуги  транспорту,  складського  господарства,  пошти  та  кур’єрської  служби  – 
78,2% (або 3,4 млрд.грн). Питома вага послуг щодо діяльності у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування склала 4,5% (192,6 млн.грн), 
здійснення професійної, наукової та технічної діяльності – 4,3% (183,9 млн.грн), 
інформації та телекомунікацій – 3,7% (159,6 млн.грн). 

У ІІ кварталі 2019р. населенню області реалізовано послуг на 426,1 млн.грн, що 
склало 9,9% в їх загальному обсязі. 

Найбільшим попитом у населення користувалися послуги сфери транспорту, 
складського господарства, пошти та кур’єрської служби (їх надано в обсязі 82,7 
млн.грн, або 19,4%), інформації та телекомунікацій (77,8 млн.грн, або 18,2%), 
тимчасового розміщування й організації харчування (66,7 млн.грн, або 15,7%), освіти 
(62,5 млн.грн, або 14,7%). 

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатках. 
 

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 видів економічної діяльності на рівні секцій 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД –  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar) та 
міст обласного значення і районів.  

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/56/mp_edp_snp.pdf 
 

Довідка: тел. (0512) 50-08-39; e-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua  
Веб-сайт Головного управління статистики у Миколаївській області: http://www.mk.ukrstat.gov.ua 
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Додаток 1 
 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності 
у IІ кварталі 2019 року 

  

 Код         
за      

КВЕД-
2010 

Обсяг реалізованих послуг, 
тис.грн 

Частка послуг, 
реалізованих 

населенню  
у загальному  

обсязі, % 
усього 

у тому числі       
населенню 

Усього  4322144,1 426114,4 9,9 

Транспорт, складське господарство, поштова   
та кур’єрська діяльність H 3380702,0 82720,1 2,4 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 110312,1 66707,9 60,5 

Інформація та телекомунікації J 159559,5 77761,5 48,7 

Операції з нерухомим майном L 123820,9 15718,8 12,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 183889,3 14971,9 8,1 

Діяльність у сфері адміністративного                  
та допоміжного обслуговування N 192639,7 50582,1 26,3 

Освіта P 68500,4 62453,3 91,2 

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги Q 67178,3 33631,5 50,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 25827,9 18980,7 73,5 

Надання інших видів послуг S 9714,0 2586,6 26,6 
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Додаток 2 
 
 

Обсяг реалізованих послуг по містах та районах 
у IІ кварталі 2019 року 

 

 Обсяг реалізованих послуг,  
тис.грн 

Частка послуг, 
реалізованих населенню  

у загальному  
обсязі, % 

усього 
у тому числі       
населенню 

Область 4322144,1 426114,4 9,9 

міста    

Миколаїв 3942421,3 367553,9 9,3 

Вознесенськ 29399,0 7674,4 26,1 

Очаків 3251,6 1630,5 50,1 

Первомайськ 23734,2 8649,5 36,4 

Южноукраїнськ 72649,5 18341,3 25,2 

райони     

Арбузинський 3672,6 380,1 10,3 

Баштанський 4044,7 756,3 18,7 

Березанський 7798,8 1428,6 18,3 

Березнегуватський 2862,1 1691,7 59,1 

Братський 8513,2 648,0 7,6 

Веселинівський 9339,5 604,2 6,5 

Вітовський  89045,9 1357,7 1,5 

Вознесенський 717,5 к к 

Врадіївський 8023,3 813,8 10,1 

Доманівський 12185,4 513,3 4,2 

Єланецький 2790,9 545,9 19,6 

Казанківський 448,0 364,3 81,3 

Кривоозерський 1718,2 1513,1 88,1 

Миколаївський 36543,0 к к 

Новобузький 5952,2 487,4 8,2 

Новоодеський 22021,8 2760,0 12,5 

Очаківський 16669,3 4056,8 24,3 

Первомайський 7579,1 2343,1 30,9 

Снігурівський 10763,0 1443,2 13,4 
______________ 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 


