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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний щорічник містить основні показники соцiально-

економiчного розвитку Ужгородського району за 2012р. та в динаміці за 
ряд попередніх років. Це дає змогу відслідкувати тенденції та зміни які 
сталися в економіці району. 

Інформація подана за окремими розділами, які містять дані про ціни і 
тарифи, результати господарської діяльності промисловості, сільського 
господарства, транспорту та зв'язку, торгівлі, будівельну, інвестиційну та 
зовнішньоекономічну діяльність, зайнятість, рівень доходів населення, 
освіту, охорону здоров'я та соціальну допомогу, культуру та відпочинок, 
правопорушення, охорону навколишнього природного середовища. У 
окремий розділ виділено основні показники соціально-економічного 
становища області в цілому та у розрізі районів та міст обласного значення. 

Кожен розділ доповнено методологічними поясненнями та 
визначеннями економічних термінів.  

Щорічник буде цікавим і корисним у практичній діяльності 
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів, 
ділових людей, всім тим, хто цікавиться соціально-економічним 
становищем Ужгородського району. 
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Основні геополітичні та економічні характеристики 
 

Ужгородський район розташований у західній частині Закарпатської 
області в передгірській зоні Карпат, займає територію площею 0,9 тис.км2. 
Район межує з півдня і заходу з Угорщиною і Словаччиною, зі сходу і 
південного сходу – з Берегівським, Мукачівським та півночі – з 
Перечинським районами. Через район протікають три річки – Тиса, 
Латориця, Уж, які приймають води десятка безіменних потічків і малих 
річок. 

На території району розташовані місто Чоп – обласного 
підпорядкування, селище міського типу Середнє та 64 сільські населені 
пункти. Чисельність наявного населення на 1 січня 2013р. склала 69,3 тис. 
осіб, у т.ч. 3,9 тис. осіб проживають в міських поселеннях, 65,4 – у 
сільських населених пунктах. 

Рельєф району рівнинно-гірський. На території району розвідано 
родовища піску, глини, каменю облицювального та будівельного, 
термальних мінеральних, прісних вод, газу. 

Основними галузями економіки Ужгородського району є 
промисловість та сільське господарство. 

Промисловими підприємствами, які звітують щомісячно, упродовж 
2012р. реалізовано промислової продукції на суму 4404,8 млн.грн., що на 
22,6% більше обсягів попереднього року. Питома вага району склала 
половину загальнообласного обсягу реалізованої продукції. 

Суттєвий вплив на позитивну динаміку промислового виробництва 
району мали ПАТ "Єврокар", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл 
Сьоркіт Юкрейн Лімітед", ДП "Голден Фудс", ПАТ "Тисагаз". 

Завдяки вигідному геополітичному положенню район має 
можливість підтримувати економічні зв’язки і тісно співпрацювати з 
іноземними державами. 

Станом на 1 січня 2013р. підприємствами Ужгородського району 
укладено 12 договорів на території пріоритетного розвитку та  
СЕЗ "Закарпаття". Проектами передбачено залучити в економіку району 
246,8 млн.дол. США інвестицій. З початку реалізації проектів освоєно 
313,2 млн.дол. США, що складає 127,0% до обсягів, передбачених 
проектами. 

Вагомий внесок в економіку району вносять інвестиційні проекти 
підприємств: ПАТ "Єврокар", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл 
Сьоркіт Юкрейн Лімітед". 

Протягом 2012р. в економіку району іноземними інвесторами 



 
 

вкладено 33,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), 
що становить 55,7% до загальнообласного показника. 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012р. становив 
108,7 млн. дол. США, що на 52,2% більше обсягів інвестицій на початок 
2012р. Основними країнами-інвесторами були Японія, Кіпр, США, 
Німеччина. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах 
промисловості 95,1 млн.дол. США (87,5%), у т.ч. переробної –  
94,4 млн.дол.США.  

Аграрний сектор економіки Ужгородщини займає одне з провідних 
місць у сільськогосподарському виробництві області і представлений  
12 оперативно звітуючими сільськогосподарськими підприємствами. У 
2012р. виробництвом сільськогосподарської продукції займались 318 
фермерських господарств, у користуванні яких знаходилось 2497 га 
сільськогосподарських угідь, у т.ч. 2121 га – ріллі.  

Ужгородщина славиться своїми європейськими сортами винограду, 
придатними для виготовлення високоякісних вин і коньяків, які 
багаторазово на міжнародних виставках нагороджувалися золотими та 
срібними медалями якості. 

У районі на початок 2012/2013 навчального року налічувалось 55 
загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчалось 6,6 тис. учнів. 

На кінець 2012р. у районі працювало 44 дошкільних навчальних 
закладів, у яких виховувалось 2,0 тис. дітей. Це заклади комунальної 
форми власності. За мовами навчання 29 дошкільних закладів проводять 
його українською, 12 – угорською та 3 заклади, де виховання проводилось 
кількома мовами. Дошкільною освітою на початок 2013р. було охоплено 
42% дітей у віці 1–6 років (51% по області). 

На території Ужгородського району розміщений спеціалізований 
лікувально-оздоровчий заклад санаторій "Малятко", який забезпечує 
комплексне проведення реабілітаційних заходів дітям дошкільного віку (2–
6 років) та молодшого шкільного віку в літній період з неспецифічною 
бронхо-легеневою патологією. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001р. в районі 
проживали представники різних національностей, в т.ч. 58,4% українців, 
33,4% – угорців. 

 



 
 

Основні показники соціально-економічного становища Ужгородського 
району 

 
 2005 2008 2009 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг)1, млн.грн. 1125,52 3743,62 1846,82

Прийняття в експлуатацію загальної площі  
житла, тис.м2 18,4 35,7 21,2

Обсяг виконаних будівельних робіт (у фактичних 
цінах), млн.грн. 42,0 78,5 49,3

Перевезення вантажів автомобільним 
транспортом3, тис.т 819 2141 1663

Перевезення пасажирів автобусами4,  
млн. пасажирів 1,2 3,4 3,3

Експорт товарів, тис.дол. США 52458,9 465158,8 362482,5

Імпорт товарів, тис.дол. США 211588,2 991024,1 381185,4

Сальдо (+,–) –159129,3 –525865,3 –18702,9

Експорт послуг, тис.дол. США 155,9 11406,9 7089,6

Імпорт послуг, тис.дол. США 5283,9 32602,5 15025,3

Сальдо (+,–) –5128,0 –21195,6 –7935,7

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний  
капітал) в економіку району (на початок  
наступного за звітним року), тис.дол. США 45037,4 77472,9 73174,1

Товарооборот підприємств, що здійснюють 
діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 
господарства, тис.грн. 303154 475135 425457

Обсяг послуг, реалізованих населенню6, тис.грн. 1610,1 7655,6 9674,1

Чисельність постійного населення  
на кінець року, тис.осіб 66,4 67,7 68,0

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб –308 –25 66

Рівень зареєстрованого безробіття  
на кінець року, % 1,2 1,3 0,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата 
працівників7, грн. 751 1626 1753
 



 
 

Продовження 
 2010 2011 2012 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг)1, млн.грн. 2731,8 3593,2 4404,8
Прийняття в експлуатацію загальної площі  
житла, тис.м2 41,9 49,7 49,2
Обсяг виконаних будівельних робіт (у фактичних 
цінах), млн.грн. 34,4 45,7 49,9
Перевезення вантажів автомобільним 
транспортом3, тис.т 1997 1806 1563
Перевезення пасажирів автобусами4,  
млн. пасажирів 2,4 1,7 2,2
Експорт товарів, тис.дол. США 501769,9 498332,8 432768,4
Імпорт товарів, тис.дол. США 584343,9 860868,1 916840,0
Сальдо (+,–) –82574,0 –362535,3 –484071,6
Експорт послуг, тис.дол. США 6005,1 9349,9 7897,6
Імпорт послуг, тис.дол. США 29009,2 24430,3 17054,9
Сальдо (+,–) –23004,1 –15080,4 –9157,3
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний  
капітал) в економіку району (на початок  
наступного за звітним року),  
тис.дол. США 69870,8 71405,3 108659,95

Товарооборот підприємств, що здійснюють 
діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 
господарства, тис.грн. 519369 661871 613964
Обсяг послуг, реалізованих населенню6, тис.грн. 11499,1 13742,1 14372,8
Чисельність постійного населення  
на кінець року, тис.осіб 68,4 68,8 69,3
Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб –17 66 173
Рівень зареєстрованого безробіття  
на кінець року, % 0,8 0,8 1,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата 
працівників7, грн. 2047 2299 2515
 
  
  

1 Дані наведено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за 
обсягами реалізованої промислової продукції малі підприємства. 
2 До 2009р. включно – обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг). 
3 З урахуванням обсягів автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями.  
4 З урахуванням обсягів пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.  
5 На кінець року. Дані попередні. 
6 Включаючи ПДВ. 
7 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і 
фізичних осіб-підприємців. За 2010–2012рр. дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та 
їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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