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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний бюлетень «Обсяг реалізованих послуг по Луганської області» за 2018 рік підготовлено на основі 

даних державного статистичного спостереження щодо реалізованих нефінансових послуг. 

Державне статистичне спостереження за формою № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих 

послуг» проводиться відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження, 

затверджених наказом Держстату від 27.10.2017 № 275. 

Послуги обліковуються по підприємствах-юридичних особах та відокремленим підрозділам юридичних осіб, для 

яких надання послуг є основним видом діяльності.  

У бюлетені наведено інформацію про обсяги реалізованих послуг за видами економічної діяльності та за 

регіонами. 

Назви видів діяльності наведено відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК009:2010). Оскільки 

Класифікація побудована за ієрархічною системою, для зручності користування у бюлетені наведено коди видів 

економічної діяльності. 

Вартісні показники наведено у цінах поточного року.  

Інформацію в бюлетені наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області; 

дані можуть бути уточнені. 
 

 

СКОРОЧЕННЯ У БЮЛЕТЕНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У БЮЛЕТЕНІ 

грн – гривня Тире (–) – явищ не було 

млн. – мільйон Символ “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 

стор. – сторінка % – відсоток 

тис. – тисяча Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України "Про державну 

статистику" щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 
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