


 
 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Cтатистичний збірник "Інвестиції та будівельна діяльність на 
Закарпатті" складається з аналітичної довідки "Інвестиційна та будівельна 
діяльність на Закарпатті", чотирьох розділів, які  містять табличний та 
графічний матеріали.  

Наведено  інформацію про обсяги  освоєних  капітальних інвестицій 
та їх структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, за 
видами  економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також 
обсяги інвестицій у житлове будівництво. Окремо представлено дані за 
видами промислової діяльності. 

Подається інформація про наявність  та рух іноземного капіталу в 
економіці області, а саме обсяги прямих іноземних інвестицій за весь 
період інвестування, надходження  інвестицій за видами їх здійснення,  
країнами світу, видами економічної діяльності. Дані сформовано на 
підставі  інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці  
між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація 
про прямі інвестиції в Україну  є попередньою і використовується  
Національним  банком України  для складання платіжного балансу  та 
визначення міжнародної  інвестиційної  позиції. 

Збірник містить дані, що характеризують виконання будівельних 
робіт підприємствами області за видами будівельної діяльності.  Наведена 
інформація про прийняття в експлуатацію житлових будинків, включаючи 
індивідуальні, об'єктів соціальної сфери, нежитлових будівель, інженерних 
споруд, виробничих потужностей та кількість будов та об'єктів 
незавершеного будівництва в області.  

Інформацію надано за 2010–2013рр. в цілому по області та у розрізі 
адміністративних районів і міст, наведено міжрегіональні порівняння з 
основних показників статистики інвестицій та будівництва.  

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

У збірнику наведено короткі методологічні пояснення щодо складу  
та формування окремих статистичних показників.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання нових і тих, які були 

у використанні, або виготовлення власними силами для власного 
використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на 
капітальний ремонт та модернізацію. До інвестицій у матеріальні активи 
належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, 
споруди, машини устатковання та інвентар, транспортні засоби,  
довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, 
капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій 
в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або 
створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав 
користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні 
позначення, на об'єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. 

Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах–юридичних 
особах за їх основним видом економічної діяльності та територією 
місцезнаходження (юридичною адресою). 

Індекси обчислено за даними у порівнянних цінах, відповідно до 
Методики затвердженої наказом Державного комітету статистики України 
від 25.12.2009 року № 494. 

Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років і 
використано для розрахунку показників структури. 

Розрахунки капітальних інвестицій на одну особу здійснено виходячи з 
середньорічної кількості постійного населення. 

Дані по промисловості наведено за сумою видів економічної діяльності: 
добувна, переробна промисловість, виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води; по легкій промисловості: текстильне 
виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів із хутра; виробництво 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; по хімічній та нафтохімічній 
промисловості: хімічне виробництво та виробництво гумових і пластмасових 
виробів; по машинобудуванню: виробництво машин та устатковання, 
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання, 
виробництво транспортних засобів та устатковання.  

До обсягу будівельних робіт, відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності ДК 009 2010 належать загальні та спеціалізовані 
роботи з будівництва будівель та споруд. Ця діяльність включає нове 
будівництво, ремонтні роботи та реконструкцію, зведення будівель зі 



 

 
 

збірних конструкцій на місці ведення робіт, а також будівництво 
тимчасових об'єктів (секція F– «Будівництво»).  

Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методики 
(наказ Держстату України від 14.03.2013 №91). 

До житлових будівель відносяться житлові будинки: 
одноквартирні, з двома та більше квартирами, а також гуртожитки 
(житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для 
людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних 
груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників і 
службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, 
будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних тощо). 

Інформація про введення в експлуатацію об'єктів соціальної 
сфери (житла, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, 
лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів) включається до 
статистичної звітності на підставі декларації  про готовність об'єктів до 
експлуатації або сертифіката  відповідності закінченого будівництвом  
об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та 
підтверджує його готовність до експлуатації  відповідно до  Порядків  
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  від 08.10.2008р. №923 (втратила 
чинність) та від 13.04.2011р. №461 і Тимчасового  порядку  прийняття  
закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, 
дачних та садових будинків з господарськими  спорудами і будівлями, 
споруджених без дозволу на виконання будівельних  робіт,  затвердженого 
постановою  Кабінету Міністрів  України від 09.09.2009 № 1035 (втратила 
чинність).   

Показники структури розраховано виходячи з їх складових у 
фактичних цінах відповідних років.  

Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років, 
індекси обчислено за даними у порівнянних цінах. 

Пряма інвестиція, як категорія інвестицій зовнішньоекономічної 
діяльності, є складовою платіжного балансу та міжнародної інвестиційної 
позиції країни. Організаційні та методологічні засади щодо збору 
статистичної інформації з прямих інвестицій відповідають міжнародним 
стандартам, зокрема, наведеним у Керівництві з платіжного балансу 
Міжнародного валютного фонду (п'яте видання, 1993) і посібнику 
"Стандартне визначення прямого іноземного інвестування" Організації 
економічного співробітництва та розвитку, та чинному законодавству 
України.  



 

 
 

Пряма інвестиція – це інвестиція, що передбачає довгострокові 
взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного 
інвестора в резидентському підприємстві в економіці іншої країни. Пряме 
інвестування передбачає суттєвий вплив інвестора-нерезидента на 
управління підприємством–резидентом з метою отримання прибутку або 
досягнення соціального ефекту. До категорії прямих інвестицій 
включаються внески нерезидентів до статутного капіталу та обсяги прав 
власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, 
облігації та інші цінні папери (що складають не менше 10% вартості 
статутного капіталу резидента) а також інвестиції, що отримані в результаті 
укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну 
діяльність, кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій подається наростаючим 
підсумком на кінець року та за роками надходження. 

Резиденти – юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 
законодавства України з місцезнаходженням на її території. Обстеження з 
інвестицій зовнішньоекономічної діяльності проводиться за юридичними 
особами що отримали інвестиції від зарубіжних партнерів або здійснили 
інвестиції в економіку країн світу та представництвами нерезидентів в 
Україні.  

Нерезиденти – юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності, 
що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з 
місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою 
діяльність відповідно до законодавства іншої держави. 

Реінвестиція – господарська операція, яка передбачає здійснення 
капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), 
отриманого від інвестиційних операцій. Державні статистичні 
спостереження з прямих інвестицій здійснюються починаючи з 1994р. 
Інформація після першої публікації може бути уточнена  в наступних 
виданнях.  

 
 
 
 



 

 
 

Інвестиційна та будівельна діяльність на Закарпатті 
 

Протягом останніх років спостерігається 
нестабільна динаміка інвестування економіки Закарпаття.  
На розвиток економіки області в 2013р. спрямовано  
2645,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що у 

порівнянних цінах на 12,9% менше від обсягу капітальних інвестицій у 
попередньому році.  Найвагомішу частку  з них (99,0% загального обсягу) 
спрямовано у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 72,1% усіх 
інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 
23,6%. У нематеріальні активи вкладено 1,0% загального обсягу 
капітальних інвестицій.  

Власні кошти підприємств та організацій, які інвестовані у розвиток 
економіки та кошти населення вкладені у будівництво індивідуального 
житла залишаються головними джерелами фінансування, за рахунок яких 
у 2013р. освоєно 1986,2 млн.грн. або 75,1% усіх капітальних інвестицій. 
Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків і коштів 
іноземних інвесторів, становила 8,6%. 

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 7,2% 
капітальних інвестицій або 191,1 млн.грн. 

Промислові підприємства області освоїли 728,2 млн.грн. капітальних 
інвестицій, або 27,5% від загального обсягу. Порівняно з попереднім роком 
обсяги інвестицій у промислові підприємства зменшились на 1,2%. 
Інвестиції підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря зросли у 1,7 раза, добувної промисловості і 
розроблення кар'єрів – у 2,6 раза. 

Разом з тим на 38,5% зменшили обсяги освоєних капітальних 
інвестицій підприємства переробної промисловості, водопостачання; 
каналізації, поводження з відходами – наполовину. 

Суттєвий спад у переробній промисловості зумовлений значним 
скороченням обсягів інвестування у підприємства з виробництва 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 
засобів (на 68,7%), металургічного виробництва, виробництва готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання (на 57,6%), з виробництва 
хімічних речовин і хімічної продукції (на 55,9%), з виробництва 
електричного устатковання (на 51,6%), з виготовлення виробів з деревини, 
паперу та поліграфічної діяльності (на 42,6%), текстильного виробництва, 
виробництва одягу, шкіри, виробів з шкіри та інших матеріалів (на 22,9%), 
з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та 

Капітальні 
інвестиції1 



 

 
 

устатковання (на 22,0%) та з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (на 17,5%). Частка цих видів діяльності у загальних 
обсягах капіталовкладень переробної промисловості становила 83,3%. 

Обсяги інвестицій у підприємства з виробництва комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції зросла у 2,3 раза. 

Половину обсягів капітальних інвестицій освоєно будівельними 
організаціями та фізичними особами-забудовниками (1169,2 млн.грн.), що 
на 13,2% менше, ніж у попередньому році. 

Спад капітальних інвестицій у 2013р. допущено підприємствами у 
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 51,2%), 
тимчасового розміщування й організації харчування (на 49,4%), інформації 
та телекомунікації (на 45,5%), охороні здоров'я та надання соціальної 
допомоги (на 15,5%), діяльності управління й оборони; обов'язкового 
соціального страхування (на 13,0%), транспорту, складського господар-
ства, поштової та кур'єрської діяльності (на 12,7%), фінансової та страхової 
діяльності (на 3,1%), операцій з нерухомим майном (на 1,4%). 

Водночас, зростання капітальних інвестицій досягнуто у сільському, 
лісовому та рибному господарстві (на 54,0%), у сфері оптової та роздрібної 
торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 19,8%), підп-
риємствами й закладами мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 
43,6%), освіти (на 30,2%). 

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили  
1083,1 млн.грн.  (40,9% від загального обсягу), що на 4,3% менше, ніж у 
2012р. Населення у будівництво власних будинків та квартир вклало  
933,7 млн.грн., що становило 86,2% витрат на житлове будівництво в 
області. 

За 2013р. в економіку області іноземними 
інвесторами вкладено 65,1 млн.дол. США прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу). 
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку 

області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 
2013р. становив 447,4 млн.дол. США, що на 10,1% більше обсягів 
інвестицій на початок 2013р. та в розрахунку на одну особу населення 
складає 357,1 дол. США. З країн ЄС унесено 319,0 млн.дол. США 
інвестицій (71,3% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн  
СНД – 2,8 млн.дол. США (0,6%), з інших країн світу – 125,6 млн.дол. США 
(28,1%). 
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 Інвестиції надійшли зі 56 країн світу. Основними інвесторами є 
країни: Японія, Кіпр, Австрія, Польща, Німеччина, США, Угорщина та 
Нідерланди, на які припадає більше двох третин обсягу. 
 На  підприємствах промисловості зосереджено 334,0 млн.дол. США 
(74,6%), у т.ч. переробної – 330,0 млн.дол. США, добувної промисловості і 
розроблення кар'єрів – 1,6 млн.дол. США, з постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря – 0,7 млн.дол. США, 
водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 1,5 млн.дол США. 
У підприємства з виробництва меблів, іншої продукції; з ремонту і 
монтажу машин і устатковання унесено 116,7 млн.дол США прямих 
інвестицій, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 
54,7 млн.дол. США, виробництва автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів – 53,6 млн.дол.США. 
  У транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській 
діяльності акумульовано 29,5 млн.дол. США (6,6%), у сфері оптової та 
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –  
27,1 млн.дол. США (6,1%), тимчасовому розміщуванні й організації 
харчування – 19,3 млн.дол. США (4,3%), операціях з нерухомим майном – 
15,8 млн.дол. США (3,5%). 
 Заборгованість підприємств за кредитами та позиками, торговими 
кредитами та іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед 
прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2013р. становила  
92,1 млн.дол. США. 

 Динаміка будівельної діяльності  області протягом 
останніх чотирьох років є нестабільною. За 2013р. 
будівельними організаціями виконано робіт на суму 
426,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2013р. 

порівняно з 2012р. становив 104,9%. Частка обсягів робіт у 
загальнодержавному обсязі складає 0,6%. 

У 2013р. порівняно з 2012р. скоротилось будівництво будівель на 
5,9%, у т.ч. зросло житлових – на 17,6%, тоді як нежитлових скоротилось – 
на 15,2%. Будівництво інженерних споруд в області зросло на 12,5%.  

Переважна частина обсягу будівельних робіт виконана 
підприємствами та організаціями міст Ужгород, Мукачево, Іршавського та 
Ужгородського районів на які припадає 81,2% загальнообласного обсягу, 
питома вага інших районів незначна і складає 0,1– 6,2%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 
75,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і 
поточний ремонти 15,8% та 9,0% відповідно. 
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У 2013р. прийнято в експлуатацію 380,2 тис.м2 загальної площі 
житла, з яких 43,6 тис.м2 (або 11,5% загального обсягу житла) – відповідно 
до Порядку1. Значну частину (83,7%) загального обсягу житла прийнято в 
експлуатацію в одноквартирних будинках, 15,8% – у будинках із двома та  
більше квартирами та 0,5% – у гуртожитках. 

Обсяг прийнятого  в експлуатацію житла у 2013р. порівняно з 2012р. 
зріс на 3,8%, при цьому без урахування житла, прийнятого відповідно до 
Порядку – на 4,6%. Загальна площа житла, прийнятого  в експлуатацію в 
одноквартирних будинках, зросла на 13,8%, в будинках з двома  та більше  
квартирами  зменшилась  на  8,6%. 

Більше половини загального обсягу житла збудовано у містах 
Ужгород, Мукачево, Тячівському та Ужгородському районах. 

Скорочено обсяги прийнятого в експлуатацію житла у містах 
Берегово, Мукачево, Хуст та Чоп, Великоберезнянському, 
Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Перечинському та 
Ужгородському  районах.  

За рахунок коштів державного бюджету в області прийнято в 
експлуатацію  7,3 тис.м² загальної площі житла (1,9% від загального 
обсягу). У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 184,8 тис.м2 
загальної площі житла (48,6% загального обсягу), у сільській місцевості –  
195,4 тис.м2 ( 51,4%).  Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських 
поселеннях порівняно з 2012р. зросли  на 3,6%, у  сільській місцевості – на 
4,0%. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 331,9 тис.м² 
становила площа квартир, 48,3 тис.м² – площа гуртожитків і приріст площі 
існуючих квартир за рахунок реконструкції та розширення. 

В міських поселеннях збудовано 1259, у сільській місцевості –  
1110 квартир. Середній розмір однієї квартири становить 140,1 м² за-
гальної площі. При цьому середня площа квартири, збудованої у міських 
поселеннях менша ніж у сільській місцевості на 25,3%. Серед збудованих 
квартир переважають трикімнатні (23,8% від загальної площі), двокімнатні 
(22,7%) та чотирикімнатні (18,7%) квартири. 

Крім того, у 2013р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки 
загальною площею 5,3 тис.м2 ( у 2012р. – 4,7 тис.м2). 

Серед об'єктів соціальної сфери, крім житла, здійснено 
реконструкцію та прийнято в експлуатацію хірургічний корпус обласної 
клінічної лікарні на 150 ліжок та 80 відвідувань за зміну в м.Ужгород, два 
дошкільні навчальні заклади на 190 місць, школу на 350 учнівських місць 
та клуб на 250 місць.  



 

 
 

Завершено будівництво та прийнято  в експлуатацію ряд виробничих 
об'єктів та потужностей, серед яких 3 електростанції, що працюють на 
енергії сонця у селах Кам'яниця і Андріївка Ужгородського району та 
с.Красна Тячівського району загальною потужністю 16,03 тис.кВт, а також 
виробничі потужності по виробництву апаратури передавальної, 
радіомовлення, телебачення та радіозв'язку у м.Мукачево та три міні-
пекарні в м.Ужгород потужністю 3,7 т хлібобулочних виробів за добу.  

Крім того прийнято в експлуатацію готелі на 90 місць у 
м.Виноградів, с.Неліпино Свалявського та смт Дубове Тячівського, мотелі 
на 32 місця у с.Нижній Студений Міжгірського та с.Горбок Іршавського 
районів, їдальні, кафе, ресторани та бари на 860 посадочних місця, торгові 
центри, універмаги та магазини на 29,5 тис.м2 торгової площі.  

Побудовано та здійснено реконструкцію автомобільно-
газонаповнювальних компресорних станцій на 600 заправок/добу у 
Виноградівському, Воловецькому та Ужгородському районах, технічні 
центри з обслуговування легкових автомобілів на 4,1 тис. обслуг.авто у 
м.Ужгород та с.Сокирниця Хустського району. Прокладено трубопроводи 
та відводи від них для транспортування води – 3,55 км у м.Хуст та 
с.Карпати Мукачівського району, місцеві водопровідні мережі – 5,4 км у 
Мукачівському районі, лінії електропередачі напругою 35-150 кВ –  
3,05 км, напругою 6 – 20 кВ – 12,36 км та напругою 0,4 кВ – 44,24 км у 
районах області. 

Регіональна середньострокова програма 
будівництва, реконструкції об'єктів соціальної сфери та 
інфраструктури на 2012–2015рр. спрямована на 
створення сприятливих умов проживання жителів 

області та підвищення їх життєвого рівня, вирішення гострих соціальних 
питань, підвищення інвестиційної привабливості області. 

Програма є основою довгострокової регіональної політики у сфері 
залучення інвестицій у достатніх розмірах для будівництва, реконструкції 
об'єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та 
інфраструктури, що дозволить поступово наблизити розв'язання гострих 
соціальних та екологічних питань, підвищити рівень життєзабезпечення 
населення, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість 
області, окремих районів та населених пунктів.  

Програма розроблена з урахуванням реального стану у сферах 
охорони здоров'я, освіти, культури, житлово-комунального господарства, 
дорожнього господарства, здійснення екологічних і природоохоронних 
заходів та впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 

Інформація  
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У зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів, місцеві органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування не в змозі у повній 
мірі забезпечити вирішення основних проблем життєзабезпечення, тому 
соціальна сфера потребує підтримки з боку держави. 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших 
джерел, не заборонених законодавством, зокрема цільових екологічних 
інвестицій. 

Сума фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок 
державного бюджету становила 1852,2 млн. грн., місцевих бюджетів – 
267,8 млн.грн., інших джерел -  356,4 млн. гривень. 

Обсяги фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, які 
передбачаємо спрямувати за напрямками становлять: 

 будівництво і реконструкція об'єктів соціальної сфери –  
564,5 млн.грн.; 

 реформування та розвиток дорожнього господарства –  
754,7 млн.грн.; 

 реформування та розвиток житлово-комунального господарства –  
343,2 млн.грн.; 

 проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культури 
(пам'яток архітектури) – 47,3 млн.грн.; 

 газифікація населених пунктів – 115,9 млн.грн.; 
 здійснення екологічних та природоохоронних заходів –  

186,8 млн.грн.; 
 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій –  

97,3 млн. гривень. 
Реалізація заходів Програми дозволить здійснити: 
 введення в експлуатацію 12 загальноосвітніх шкіл на 3200 учнів-

ських місць, 22 дошкільних навчальних заклади на 1695 місць; 
 забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів та зменшення 

кількості малокомплектних шкіл; 
 розширення мережі шкіл і класів з поглибленим вивченням базових 

предметів та профільних класів; 
 розширення відповідно до зростаючих потреб мережі дошкільних 

навчальних закладів; 
 буде введено в експлуатацію 5 лікарень на 406 ліжок, з них одна 

лікарня закритого типу на 100 місць для лікування важких форм 
туберкульозу; 



 

 
 

 будівництво сучасного обласного перинатального центру в рамках 
національного проекту „Нове життя”; 

 дитячий реабілітаційний центр в м.Ужгород; 
 завершення робіт з капітального ремонту обласного українського 

музично-драматичного театру, що дасть можливість зберегти будівлю для 
нормальної експлуатації як об'єкту, що має важливе культурне значення 
для жителів області; 

 реставрацію пам'яток архітектури і містобудування національного 
значення та сприятиме популяризації Ужгородського та Мукачівського 
(Паланок) замків як об'єктів світової культурної спадщини; 

 забезпечення постійного постачання питної води для обласного 
центру, міста обласного значення Мукачева, підвищення її якості; 

 першочергову реконструкцію аварійних ділянок водогонів міст 
Ужгород, Мукачево, смт Міжгір'я, сіл Солочин Свалявського та Мужієво 
Берегівського районів, інших; 

 завершення будівництва другої черги водовідведення сіл Кінчеш, 
Коритняни, Часлівці Ужгородського району, каналізаційних очисних 
споруд в с.Дубриничі Перечинського району, реконструкції каналізаційних 
очисних споруд в м.Ужгороді, напірних каналізаційних колекторів від 
каналізаційної насосної станції 1 (КНС-1) та КНС-6 до каналізаційних 
очисних споруд в м.Ужгород; 

 завершення будівництва 19 підвідних газопроводів з високим 
ступенем будівельної готовності, ввести в експлуатацію 108,4 кілометрів 
газових мереж; 

 заходи з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих 
технологій; 

 заходи з підвищення інвестиційної привабливості регіону, зокрема 
за рахунок створення сучасної інфраструктури, поліпшення добробуту 
населення, особливо сільських територій. 


