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Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області  
у III кварталі 2017 року 

 
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Сумської 

області у III кварталі 2017р., становив 1321,2 млн.грн.   
У структурі загального обсягу реалізованих послуг 40,5% складали послуги 

транспорту, складського господарства, поштової та курꞌєрської діяльності; 22,3% – 
послуги інформації та телекомунікації; 7,8% – послуги у професійній, науковій та 
технічній діяльності; 7,6% – послуги у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування. 

Населенню реалізовано послуг на 522,1 млн.грн (39,5% від загального обсягу). 
 

Діяльність підприємств сфери послуг 
по містах та районах у ІII кварталі 2017 року                                                                                        

  Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах1), тис.грн 

Частка послуг, 
реалізованих населенню  

у загальному  
обсязі, % усього 

у т.ч.  
населенню 

Сумська область 1321196,4 522101,1 39,5 

м.Суми 994259,9 411717,6 41,4 

м.Глухів 16824,1 8934,1 53,1 

м.Конотоп 100248,5 56135,9 56,0 

м.Лебедин 8330,3 3856,4 46,3 

м.Охтирка 18659,6 6725,6 36,0 

м.Ромни 18997,7 8279,6 43,6 

м.Шостка 31583,7 8999,7 28,5 

райони    

Білопільський 14397,6 1761,3 12,2 

Буринський 9107,9 338,9 3,7 

Великописарівський 577,1 412,1 71,4 

Глухівський 65,1 36,0 55,3 

Конотопський 14560,7 105,8 0,7 

Краснопільський 1000,6 762,7 76,2 

                           Згідно  з реєстром  
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Продовження 

 Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах1), тис.грн 

Частка послуг, 
реалізованих населенню  

у загальному  
обсязі, % усього 

у т.ч.  
населенню 

Кролевецький 13967,7 2621,3 18,8 

Лебединський 1184,4 22,9 1,9 

Липоводолинський 473,3 428,3 90,5 

Недригайлівський 1044,2 526,4 50,4 

Охтирський 5215,6 123,3 2,4 

Путивльський 3578,4 1773,9 49,6 

Роменський 30768,2 273,6 0,9 

Середино-Будський 850,1 734,4 86,4 

Сумський 18415,3 4232,2 23,0 

Тростянецький 12998,9 1776,0 13,7 

Шосткинський 284,0 163,4 57,5 

Ямпільський 3803,5 1359,7 35,7 
 
1
 Включаючи ПДВ.

 

 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а 
також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

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 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. 
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