Торгівля та сфера послуг

Усічні-квітні 2019 року оборот роздрібної торгівлі області збільшився у
порівнянні звідповідним періодом 2018 року на 7,0 % (у порівняних цінах)
і становив 7,5млрд. грн.
На території області продаж продовольчих і непродовольчих товарів
здійснюють 8,9 тис. торговельних об’єктів юридичних та фізичних осіб (у тому
числі у сільській місцевості – 3,2 тис.).Роздрібний товарооборот підприємств
юридичних осіб становить 4,2 млрд. грн. або 55,9 % до загального обсягу
обороту роздрібної торгівлі. На роздрібний товарооборот фізичних осібпідприємців припадає 44,1 % від загального обсягу товарообороту, що
становить 3,3 млрд. грн.
Іззагальноїкількостіторговельнихоб’єктів75,7 % (6,7 тис.) становлять
магазини (у сільській місцевості 2,7 тис.), з яких продовольчих та змішаних
3,9тис. (у сільській місцевості 2,2 тис.), непродовольчих 2,8 тис. (у сільській
місцевості 477об’єктів). Малі архітектурні форми складають близько 1,2 тис.
одиниць, автозаправні станції – 260об’єктів.
Мережа підприємств ресторанного господарства області нараховує
більше 1,1 тис. об’єктів (ресторани, кафе, бари, їдальні) суб’єктів
господарювання всіх форм власності (у сільській місцевості – 405).

Протягом 2018 року обсяг послуг, реалізованих споживачам
підприємствами сфери послуг області, становив 9,6 млрд. грн, що (у фактичних
цінах) на 17,7% більше ніж у 2017році.
У ІV кварталі 2018 року в структурі загального обсягу реалізованих
послуг найбільшу питому вагу займали послуги складського господарства та
допоміжної діяльності у сфері транспорту – 35,6%, у сфері діяльності
транспорту – 18,4%,послуги у сферітелекомунікацій – 12,2%, операції з
нерухомим майном – 7,6%.Найменшу питому вагу займали послуги у сфері
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,4% від загального обсягу послуг.
Населенню області у 2018році надано послуг на 2,4млрд.грн., що
становить 25% від загального обсягу реалізованих послуг.
У структурі послуг, реалізованих населенню у ІV кварталі 2018 року,
найбільшу частку складають послуги
телекомунікацій – 37,8%,у сфері
транспорту – 19,0%, у сфері освіти – 14,4 %від загального обсягу послуг.
Значна частка обсягу реалізованих послуг належала підприємствам сфери
послуг обласного центру – 58,7% (1610,4 млн. грн.). Серед міст обласного
значення найбільшу частку реалізованих послуг забезпечили підприємства
м.Сміла – 7,5% (204,4 млн. грн.) та м.Умані – 5,1%
(139,4 млн. грн.); серед
районів – Черкаського – 9,8% (270,0млн.грн) та Христинівського – 9,2% (251,0
млн. грн.).
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