
 

 

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 

статистики 

у Львівській області 

www.lv.ukrstat.gov.ua  

  

  

26.02.2018 № 41 
 

Діяльність підприємств сфери послуг у Львівській області 
у ІV кварталі 2017 року 

 

Підприємства Львівської області та їх структурні підрозділи у ІV кварталі 2017 року 
реалізували послуг на 9,5 млрд.грн.  

Найбільше послуг реалізовано у м.Львові – 5975,1 млн.грн (62,8% від загального 
обсягу), а також у Пустомитівському районі – 928,4 млн.грн (9,8%), м.Трускавці – 431,6 
млн.грн (4,5%), м.Дрогобичі – 320,6 млн.грн (3,4%), Городоцькому районі – 145,7 млн.грн 
(1,5%), Сколівському районі – 119,5 млн.грн (1,3%).  

У структурі реалізованих послуг переважали послуги транспорту, складського 
господарства, пошти та кур’єрської служби – 37,0%, інформації та телекомунікацій – 
20,4%, послуги у сфері операцій з нерухомим майном – 11,5%, у сфері професійної, 
наукової та технічної діяльності – 7,7%.  

Населенню реалізовано послуг на 2245,3 млн.грн (23,6% від загального обсягу). 
Найвища частка послуг, реалізованих населенню, спостерігалась у сфері освіти – 96,0%, з 
тимчасового розміщування та організації харчування – 72,9%, у сфері охорони здоров’я – 
55,0%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 51,0%, у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – 31,5%, інформації та телекомунікацій – 23,0%, 
транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби –  10,4%. 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 
за видами економічної діяльності у IV кварталі 2017 року1 

 

Обсяг реалізованих послуг У тому числі населенню 

тис.грн 
у % до 

підсумку 
тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 

Усього 9515083,8 100,0 2245260,0 23,6 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 3523963,7 37,0 367179,7 10,4 

Діяльність транспорту 1586848,9 16,7 300584,1 18,9 

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 1761181,3 18,5 36979,4 2,1 

Поштова та кур’єрська діяльність 175933,5 1,8 29616,2 16,8 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 703812,4 7,4 512894,8 72,9 

_____________________ 

 

1 Інформація наведена по підприємствах, основним видом діяльності яких є надання ринкових нефінансових 
послуг, без урахування обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями. 

 



  

 
Продовження 

 

Обсяг реалізованих послуг У тому числі населенню 

тис.грн 
у % до 

підсумку 
тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 

Інформація та телекомунікації 1943296,0 20,4 447207,0 23,0 

Видавнича діяльність, виробництво 
кіно-та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів, 
діяльність у сфері радіо та 
телевізійного мовлення 134289,7 1,4 15001,8 11,2 

Телекомунікації (електрозв’язок) 645851,5 6,8 424391,5 65,7 

Комп’ютерне програмування та 
надання інших інформаційних послуг 1163154,8 12,2 7813,7 0,7 

Операції з нерухомим майном 1098115,5 11,5 74894,7 6,8 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 730976,4 7,7 34036,5 4,7 

Діяльність у сферах права, 
бухгалтерського обліку, архітектури та 
інжинірингу, технічні випробування та 
дослідження, діяльність головних 
управлінь (хед-офісів), консультування 
з питань керування 497368,4 5,2 29776,5 6,0 

Наукові дослідження та розробки 83354,9 0,9 1213,3 1,5 

Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, 
ветеринарна діяльність 150253,1 1,6 3046,7 2,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 626590,2 6,6 197090,6 31,5 

Освіта 327783,6 3,4 314614,3 96,0 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 448328,8 4,7 246466,8 55,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 78308,3 0,8 39947,9 51,0 

Надання інших видів послуг 33908,9 0,4 10927,7 32,2 

Ремонт комп’ютерів і обладнання 
зв’язку 8394,8 0,1 2,1 0,0 

Ремонт побутових виробів і предметів 
особистого вжитку 9323,4 0,1 1479,5 15,9 

Надання інших індивідуальних послуг 16190,7 0,2 9446,1 58,3 
 

 
 



  

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 (включаючи податок на додану вартість), 
виконаних та наданих за межі підприємства (включаючи 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 Україні в цілому та по регіонах 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).  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/27/met_polog_posl.zip. 
 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
 
 
 
Довідка: тел.(032) 258-59-64, О. Конкевич 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua/Тематичний розділ "Внутрішня торгівля, послуги" 
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