
 

Структура зовнішньої торгівлі послугами Львівської області 
у січні–березні 2018 року 

 
 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–

березня  
2017 

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
січня–

березня  
2017 

у % до 
загального 

обсягу 

Усього 130936,0 125,4 100,0 12469,9 87,7 100,0 

Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 67432,4 143,7 51,5 – – – 

Послуги з ремонту та 
технічного 
обслуговування 305,9 112,8 0,2 330,1 155,8 2,6 

Транспортні послуги 15443,2 124,6 11,8 3162,0 147,1 25,4 

послуги повітряного 
транспорту …1 …1 …1 – – – 

послуги залізничного 
транспорту 445,1 64,5 0,3 – – – 

послуги 
автомобільного 
транспорту 11177,2 129,8 8,5 2814,7 156,7 22,6 

послуги поштової та 
кур’єрської служби 2010,3 112,8 1,5 …1 …1 …1 

Послуги, пов’язані з 
подорожами 3971,3 103,0 3,0 2296,8 129,2 18,4 

послуги під час 
ділових подорожей …1 …1 …1 2047,4 136,4 16,4 

послуги, пов’язані з 
освітньою 
подорожжю 1371,0 98,7 1,0 – – – 

послуги, пов’язані з 
подорожжю з 
оздоровчою метою 2108,5 101,8 1,6 – – – 

туристичні послуги 79,9 147,8 0,1 242,2 90,1 1,9 

Послуги з будівництва 366,5 89,7 0,3 324,6 12881,0 2,6 

Послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю 37,7 89,9 0,0 654,5 113,0 5,2 

Роялті та інші послуги, 
пов’язані з 
використанням 
інтелектуальної 
власності …1 …1 …1 1342,8 115,4 10,8 

Послуги у сфері теле–
комунікації, 
комп’ютерні та 
інформаційні послуги  38060,7 103,6 29,1 1728,5 139,7 13,9 

телекомунікаційні 
послуги  – – – 110,3 49,1 6,4 

комп’ютерні послуги  35050,4 102,4 26,8 1174,3 154,0 9,4 

інформаційні послуги  3010,3 121,2 1,2 443,9 177,1 3,6 

Ділові послуги 5181,3 139,4 4,0 2533,3 123,2 20,3 

професійні та 
консалтингові послуги 1634,0 168,6 2,3 1489,7 148,8 11,9 

наукові та технічні 
послуги  1692,2 143,5 1,3 495,0 74,5 4,0 
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послуги операційного 
лізингу 152,7 505,3 0,1 263,9 110,7 2,1 

інші ділові послуги 263,8 140,9 0,2 183,3 203,7 1,5 

Послуги приватним 
особам, культурні та 
рекреаційні послуги 106,3 127,8 0,1 …1 …1 …1 

Державні та урядові 
послуги …1 …1 …1 –  – – 
____________________________ 

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