
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами  
Закарпатської області 

у 2019 році 
 

Найменування послуги  
згідно із КЗЕП 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % до 
2018 

у % до 
загаль- 
ного 
обсягу, 
розділу 

тис.дол. 
США 

у % до 
2018 

у % до 
загаль- 
ного 
обсягу, 
розділу 

  Усього 313335,3 101,4 100,0 31919,4 112,5 100,0 

   у тому числі       
Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 252358,6 101,2 80,5 – – – 
  з них       
послуги для переробки 
товарів з метою реалізації 
за кордоном 252358,6 101,2 100,0 – – – 
Послуги з ремонту та техніч–
ного обслуговування, що не 
віднесені до інших категорій к к к 275,5 103,2 0,9 
Транспортні послуги 30345,0 97,1 9,7 11764,9 106,2 36,9 
  з них       
  послуги повітряного    
  транспорту  к к к к к к 
послуги залізничного 
транспорту 7637,3 104,7 25,2 2700,1 134,3 23,0 
послуги автомобільного 
транспорту 21229,0 97,2 70,0 7421,4 96,3 63,1 
інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги 1350,0 66,6 4,4 1298,2 116,5 11,0 
Послуги пов’язані з 
подорожами 7198,5 115,5 2,3 4175,2 141,7 13,1 
Послуги з будівництва 742,6 37,2 0,2 74,8 37,9 0,2 
Роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності – – – 4516,8 131,9 14,2 
Послуги у сфері телеко–
мунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги 6835,7 167,3 2,2 7930,3 131,1 24,8 
Ділові послуги 15189,7 99,3 4,8 3174,2 77,9 9,9 
  з них       
послуги дослідження та 
розробки к к к к – к 
професійні та консалтингові 
послуги 11156,5 108,2 73,4 951,5 63,2 30,0 
наукові та технічні послуги 34,7 68,3 0,2 1329,4 69,7 41,9 
послуги операційного лізингу 200,8 81,8 1,3 609,5 150,7 19,2 
послуги, пов’язані з торгівлею 
та посередницькі послуги 2347,6 53,6 15,5 16,6 118,1 0,5 
інші ділові послуги 692,1 284,0 4,6 – – – 
Послуги приватним особам, 
культурні та рекреаційні 
послуги 656,9 84,6 0,2 к – к 

______________________ 

  Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 


