Прес-випуск
Стан ринку послуг міст та районів області
у IV кварталі 2016 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг
області протягом IV кварталу 2016 року працювало 1825 підприємств
(юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг.
Найбільша їх частка знаходилася у містах Івано-Франківську (41,8% від
загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші (8,3%),
Коломиї (7,1%) та Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (4,9%),
Долинському та Косівському (по 3,9%) і Тисменицькому (2,8%) районах.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери
послуг області, склав 2044,2 млн.грн. Понад 75% обсягів реалізованих
послуг належало підприємствам обласного центру, 9,4% – м.Яремче,
3,8% – м.Калуша, 3,1% – Долинського району. Питома вага інших міст
обласного значення та районів склала від 1,3% до 0,2%.
Населенню області надано 27,7% від загального обсягу реалізованих
послуг. Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню у містах
Яремче (80,2% від загального обсягу наданих послуг), Коломиї та
Бурштині (по 75,5%), Івано-Франківську (22,1%), а також у Снятинському
(69,5%), Косівському (46%), Рогатинському (32,8%) та Калуському (24,6%)
районах.
Послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг
перевезення речей займали значну питому вагу у загальному обсязі
реалізованих послуг у містах Болехові (84,7% від загального обсягу
наданих послуг), Калуші (55,2%), Івано-Франківську (34,3%), Галицькому
(67,1%), Калуському (63,2%), Надвірнянському (63%), Долинському
(41,5%) та Рожнятівському (30,6%) районах; іншого пасажирського
наземного транспорту – у м.Коломиї (23,7%), Снятинському (35,4%),
Калуському (18,8%), Рогатинському (14,5%) та Косівському (11,7%)
районах; послуги складського господарства та допоміжної діяльності у
сфері транспорту – у Городенківському (79,2%), Коломийському (76,5%),
Тлумацькому (72,8%), Верховинському (72%), Богородчанському (71,9%)
та Рогатинському (44,5%) районах; з діяльності засобів розміщування на
період відпустки та іншого тимчасового проживання – у Галицькому
(5,4%) районі; з діяльності ресторанів, надання послуг мобільного
харчування – у Снятинському (7,9%) районі; із надання в оренду та
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – у м.Коломиї
(14,9%), Тисменицькому (23,4%), Рожнятівському (20,8%) та
Надвірнянському (7,9%) районах; з діяльності у сферах архітектури та
інжинірингу, надання послуг технічного консультування – у м.Коломиї
(7,7%), Тисменицькому (45%) районі; з комплексного обслуговування
об’єктів – у містах Коломиї (12,5%) та Калуші (4,9%), Надвірнянському
районі (6,9%); із діяльності лікарняних закладів – у Рогатинському
(21,4%), Косівському (14,1%), Тисменицькому (9,1%) та Верховинському

(5,2%) районах. Послуги з діяльності туристичних агентств і туристичних
операторів, з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового
розміщування, з надання в оренду інших машин, устаткування і товарів
займали значну питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг
підприємствами м.Яремче (відповідно 66,6%, 20,9% та 5,9%); послуги у
сфері телекомунікацій (електрозв’язку) та вищої освіти – у місті Бурштині
(відповідно 48,8% та 18,7%).

Начальник

О. Бліннікова

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в ІваноФранківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

