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Обсяг реалізованих послуг у Львівській області 
у ІІ кварталі 2019 року1 

 

Підприємства Львівської області та їх структурні підрозділи у ІІ кварталі 2019 року 
реалізували послуг на 9,5 млрд.грн. 

Найбільше послуг реалізовано підприємствами м.Львова – 5906,9 млн.грн (62,4% 
від загального обсягу), а також Пустомитівського району – 960,7 млн.грн (10,1%), 
м.Трускавця – 430,2 млн.грн (4,5%), м.Дрогобича – 381,9 млн.грн (4,0%), Городоцького 
району – 189,3 млн.грн (2,0%). 

У структурі реалізованих послуг переважали послуги транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 36,4%, інформації та 
телекомунікацій – 19,2%, послуги у сфері операцій з нерухомим майном – 12,2%, у 
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,4%. 

Населенню реалізовано послуг на 1961,4 млн.грн (20,7% від загального обсягу). 
Найвища частка послуг, реалізованих населенню, спостерігалась у сфері освіти – 92,7%, 
з тимчасового розміщування й організації харчування – 80,7%, у сфері охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги – 61,1%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та 
відпочинку – 51,1%. 

 

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

 

Обсяг реалізованих послуг, млн.грн Частка послуг, 
реалізованих 

населенню 
у загальному обсязі, 

% 

усього 
у тому числі 
населенню 

Усього 9472,4 1961,4 20,7 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

3451,3 389,1 11,3 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 

662,0 534,0 80,7 

 

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

 



  

 

Продовження 

 

Обсяг реалізованих послуг, млн.грн 
Частка послуг, 
реалізованих 

населенню 
у загальному обсязі, 

% 

усього 
у тому числі 
населенню 

Інформація та телекомунікації 1820,9 116,3 6,4 

Операції з нерухомим майном 1158,3 51,4 4,4 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

695,6 26,0 3,7 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

792,7 234,5 29,6 

Освіта 259,0 240,1 92,7 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

511,6 312,7 61,1 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

93,5 47,8 51,1 

Надання інших видів послуг 27,5 9,5 34,4 

 

 
 



  

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 (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 "Показники 
економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг". 

Інформація формується по області в цілому, в розрізі міст і районів 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://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/56/mp_edp snp.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел.(032) 258-59-64, Ольга Гупало 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua/Тематичний розділ "Внутрішня торгівля, послуги" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2019 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/56/mp_edp%20snp.pdf
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/12/theme_12.php?code=12

