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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Транспорт і зв’язок у Закарпатській області" 

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 (два рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що 
здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті", 51-зал (місячна) 
"Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним 
транспортом загального користування", 14-зв’язок (квартальна) "Звіт про 
діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштовогозв’язку", 
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, 2010–2015 роки, а 
також капітальні інвестиції, середньоспискову чисельність працюючих та 
заробітну плату, дані про експорт (імпорт) послуг підприємств сфери 
діяльності транспорту і зв’язку. Подана характеристика основних 
показників роботи підприємств вантажного та пасажирського 
автомобільного транспорту, з урахуванням обсягів виконаних фізичними 
особами-підприємцями. Наведені дані про загальний пробіг та витрати 
палива автотранспортних засобів, шляхи сполучення, а також дані про 
доходи від наданння послуг пошти та зв’язку, засоби телефонного 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.  



 

 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

  
  
грн. – гривня погон.м – погонний метр 
дол.США– долар США р. – рік 
км – кілометр рр. – роки 
км2 – квадратний кілометр т– тонна  
м. – місто табл. – таблиця 
млн. – мільйон тис. – тисяча 
млрд. – мільярд ткм– тонно-кілометр 
од – одиниць у т.ч. – у тому числі 
пас.км– пасажиро-кілометр % – відсоток 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 
використаними у таблиці розрядами 

   

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 
   

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, 
коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових 
не дорівнює підсумку. 
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Транспорт і зв’язок Закарпатської області 
 
Транспортні послуги займають 18,9% експорту послуг області, а в 

структурі імпорту – 41,7% загальнообласного обсягу, що зумовлено 
вигідним географічним розташуванням і наявністю автомобільних та 
залізничних пунктів пропуску через державний кордон.  

Шляхи сполучення є з’єднуючими ланками транспортної системи 
області. Довжина автомобільних доріг загального користування протягом 
2014р. не змінилась і становила 3348 км, у т.ч. з твердим покриттям –  
3338 км. 

Загальна регіональна залізнична мережа зв’язує область з 
Угорщиною, Румунією та Словаччиною і, відповідно, з 
західноєвропейськими країнами. Область, також, має три виходи на 
загальнодержавні залізничні мережі через Карпатські перевали. 
Експлуатаційна довжина залізничних колій становить 602 км, з яких 43,2% 
з електровозною тягою. Водночас, їх щільність становила на 1 тис.км2 

території області 47 км, що вище ніж усього по Україні (36 км) та серед 
областей західного регіону (крім Львівської та Чернівецької). 

Через природно-географічні особливості Закарпаття, перевезення 
вантажів та пасажирів у краї здійснюється автомобільним та залізничним 
транспортом, на відміну від інших регіонів України, де функціонують такі 
види транспорту, як: електричний, річковий та морський.  

У 2015р. транспортним комплексом області перевезено 10,8 млн.т 
вантажів, що більше, ніж у 2014р. на 5,9%. На залізничному транспорті 
обсяги вантажних перевезень збільшився на 37,6%, а на автомобільному – 
на 1,5%.  

Загальний обсяг вантажообороту становив 7453,4 млн.ткм, що 
більше ніж у попередньому році на 1,9%. Середня відстань перевезення 
однієї тонни вантажів на залізничному транспорті склала 1630 км, 
автомобільному – 516 км. 

Послугами залізничного та автомобільного транспорту у 2015р. 
скористалися 50,7 млн. пасажирів, що більше, ніж у 2014р. на 2,6%. 
Обсяги перевезень автомобільним транспортом, збільшено на 4,4%, 
залізничним зменшено – на 6,1%. 



 

Пасажирооборот усіх видів транспорту у 2015р. становив  
1320,6 млн. пас.км , що становить 100,4% від обсягу 2014р. Автомобільні 
перевізники займають майже дві третини загального обсягу 
пасажирообороту усіх видів транспорту. 

У загальноукраїнських перевезеннях автомобільним транспортом 
частка Закарпатської області становить: у пасажирських перевезеннях – 
1,9%, а у вантажних – 0,9%. 

Протягом 2015р. у області було скоєно 2353 дорожньо-транспортна 
пригода (ДТП), що більше, ніж у 2014р. на 10,4%. ДТП з потерпілими  
збільшились на 3,6% і склали 668 од.  

За 2015р. підприємствами пошти та зв’язку області надано послуг 
споживачам на 1034,5 млн.грн. Із загального обсягу доходів майже три 
чверті або 725,9 млн.грн припадає на послуги зв’язку наданих населенню, 
229,3 млн.грн – суб’єкти господарювання. 

У структурі обсягів за видами зв’язку послуги мобільного становлять 
70,3%,  комп’ютерного – 7,2%, телефонного міського – 7,1%, поштового – 
6,5%, телефонного сільського – 2,5%. На інші види зв’язку у сукупності 
припадає 6,4%. 

Дохід від надання послуг мобільного (стільникового) зв’язку у 
2015р. збільшився у порівнянні з 2014р. на 37,1% і склав 726,9 млн.грн, з 
нього 577,7 млн.грн отримано від населення. 

Доходи від надання послуг комп’ютерного зв’язку за 2015р. зросли 
на 18,9% і склали 94,0 млн.грн, з нього 93,3% або 87,7 млн.грн складає 
дохід від надання доступу до мережі Інтернет. Із загального обсягу 
доходів від послуг мережі Інтернет 62,1 млн.грн надійшло від населення, 
25,5 млн.грн – від суб’єктів господарювання. 

Дохід від надання послуг поштового зв’язку склав 67,6 млн.грн, 
левову частку займали послуги надані підприємствам. 



 

Дохід від надання послуг телефонного зв’язку склав 114,5 млн.грн, у 
т.ч. 58,4 млн.грн або 51,1% – дохід від надання послуг населенню. Дохід 
від послуг міжнародного телефонного зв’язку склав 50,6 млн.грн. 

У порівнянні з минулим роком збільшено відправленя листів – на 
3,6%, посилок – на 2,0%. Разом з тим зменшено доставку телеграм – на 
51,5%, грошових переказів і пенсійних виплат – на 3,1% надання 
міжміських телефонних розмов (включаючи міжнародні) – на 1,4%.  

Телефонна мережа області налічує 131,0 тис. телефонних апаратів, з 
яких 60,5% на міській телефонній мережі. Із загальної кількості 
телефонних апаратів – 81,3% або 106,5 тис. – це основні домашні 
телефонні апарати.  

На 100 сімей в області припадає 30 домашніх телефонних апаратів. 
У середньому по країні цей показник становить 48 одиниць. 
 

 



 

 

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). 



 

Кур’єрська діяльність − діяльність, яку здійснюють суб’єкти 
господарювання в частині одержання, перевезення і доставки поштових 
відправлень та посилок (документи, товари тощо), перевезення яких 
здійснюється одним або декількома видами транспорту (особистим чи 
громадським). До цих послуг не відноситься кур’єрська діяльність 
національного оператора поштового зв’язку. 

Таксофони універсальні − телефони-автомати загального 
користування в міській або сільській мережі, що включені в міжнародну 
мережу зв’язку та міжміську національну мережу зв’язку. 

Телефонні апарати − це кінцеве обладнання, призначене для 
з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою 
доступу до телекомунікаційних послуг. 

Переказ грошових коштів (поштовий переказ) − послуга 
поштового зв’язку щодо виконання доручення користувача на 
пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.  

Пересилання поштових відправлень (поштових переказів) − 
сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки 
(вручення) поштових відправлень (поштових переказів). 

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. 

  
 


