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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Транспорт і зв'язок Закарпаття" підготовлено 

на основі узагальнених даних державних статистичних спостережень за 
формами: 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", 31-авто 
(квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів 
за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення", 51-вант (раз на 
півроку) "Звіт про вантажні автомобільні перевезення, що здійснюються 
фізичними особами-підприємцями на комерційній основі", 51-пас 
(тижнева) (раз на півроку) "Звіт фізичної особи-підприємця, який здійснює 
пасажирські автоперевезення на маршруті", 51-зал (місячна) "Звіт про 
роботу та використання рухомого складу залізничного транспорту 
загального користування", 11-зв'язок (квартальна) "Звіт про продукцію 
зв'язку" №12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку", 
13-зв'язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв'язку",  
43-зв'язок (річна) "Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і 
потреби населення у домашніх телефонах мережі загального 
користування", 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й 
амортизація активів", 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", 9-ЗЕЗ (квартальна) 
"Звіт про експорт (імпорт) послуг", а також адміністративних даних 
управління ДАІ ГУ МВС України у Закарпатській області та Служби 
автомобільних доріг в Закарпатській області. 

В статистичному збірнику наведено дані, які характеризують 
діяльність сфери транспорту та зв'язку за 2000, 2005–2012рр., капітальні 
інвестиції, середньоспискову чисельність працюючих у галузі та заробітну 
плату, дані про експорт (імпорт) послуг підприємств за видом економічної 
діяльності "Діяльність транспорту і зв'язку". Подана характеристика 
основних показників роботи вантажного та пасажирського транспорту, 
автомобільного – з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами та 
юридичними суб'єктами господарювання, наявності автотранспортних 
засобів, шляхів сполучення, послуг та засобів пошти та зв'язку. 

Показники наведено за видами економічної діяльності, видами 
транспорту, по районах і містах області. Матеріали згруповано по розділах. 
Наведено визначення основних економічних термінів та понять. Дані 
подано у вигляді таблиць, проілюстровано графіками, доповнено 
показниками по Україні.  

Мета статистичного збірника – довести до органів державного 
управління, спеціалістів та громадськості відомості про стан сфери 
транспорту та зв'язку області.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
 

Відправлення вантажів – загальний обсяг вантажів у тоннах 
(брутто), прийнятий до перевезення. 

Перевезення вантажів – загальний обсяг вантажів, які навантажено 
та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту 
(вантажними автомобілями, залізничними вагонами). 

Вантажооборот – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, 
який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань 
перевезення по кожній партії вантажу. 

Відправлення пасажирів – загальна кількість пасажирів, прийнятих 
до перевезення. 

Перевезення пасажирів – загальна кількість пасажирів, що 
транспортована рухомим складом окремих видів транспорту (автобусами, 
залізничними пасажирськими вагонами). 

Пасажирооборот – загальний обсяг пасажирської роботи, який 
дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань 
їх перевезення. 

Внутрішньоміські перевезення – перевезення пасажирів або 
вантажів у межах міста. 

Приміські перевезення – перевезення пасажирів або вантажів за 
внутрішньообласними маршрутами, довжина яких не перевищує 50 км. 

Міжміські перевезення – перевезення пасажирів або вантажів на 
внутрішньообласних і міжобласних маршрутах, довжина яких перевищує 
50 км. 

Щільність шляхів сполучення – показник, що визначає довжину 
шляхів сполучення у розрахунку на одиницю площі території області. 

Середня відстань перевезення визначається діленням 
вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу 
(кількість перевезених пасажирів). 

Продукція (послуги) підприємств зв'язку – показник, який 
характеризує обсяг послуг, наданих населенню, підприємствам, 
організаціям, установам та іншим споживачам (відправлення газет, 
журналів, листів, телеграм, грошових переказів і пенсійних виплат, 
надання міжміських та міжнародних телефонних розмов). 



Капітальні інвестиції – витрати на нове будівництво, реконструкцію, 
розширення та технічне переозброєння діючих промислових, 
сільськогосподарських, транспортних, торгових та інших підприємств, 
витрати на будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення. 

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, 
які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують 
заробітну плату. У цій кількості не враховуються тимчасово відсутні 
працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках 
у зв’язку з вагітністю та пологами або у додатковій відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством), сумісники, 
а також працюючі за цивільно-правовими договорами. 

Експорт – митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за 
межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх 
повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за 
межами митної території України. 

Імпорт – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на 
митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх 
перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких 
митних обмежень. 
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