
  

  

 
 

Державна служба статистики України 
 

Головне управління статистики  
у Закарпатській області 

 
 
 
 
 
 
 

Соціально-економічне 
становище  

Закарпатської області 
 

 
за січень 2019 року 

 
 

Статистичний бюлетень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Ужгород 



 2 
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телефони: (03122) 61-34-44; (0312) факс: 64-12-73 
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Відповідальна за випуск Панчук І. Ф.  
 
СКОРОЧЕННЯ 

 

% – відсоток  
‰ – проміле 
г – грам 
га – гектар 
грн – гривня 
год – година 
дал – декалітр 
дол.США – долар США 
кВ – кіловольт 
кВт – кіловат  
кВт·год – кіловат-година 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
л – літр 
люд.год – людино-година 
 

м – метр 
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс – місяць 
млн –  мільйон 
млрд – мільярд 
мм – міліметр 
од – одиниць 
пас.км – пасажиро-кілометр 
р. – рік 
рр. – роки 
стор. – сторінка 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
шт. – штука 
ц – центнер 
 

 
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” – наведено не всі доданки загальної суми 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 

                          
 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 
складових пояснюється округленням даних 

 
 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело  

 



 3

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Темпи зростання (зниження), % 
січень 2019р. 

до 

 Фактично 
за січень 
2019р. 

грудня 2018р.січня 2018р. 

довідково: 
січень 2018р. до 
січня 2017р. 

  
Кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець періоду  
(за даними державної служби 
зайнятості), тис. осіб 4,7 101,6 85,1 х
Середньомісячна заробітна  
плата одного працівника 
  номінальна, грн 80701 118,52 122,43 147,94

  реальна, % х 117,32 109,13 129,24

Заборгованість із виплати 
заробітної плати5 - усього,  
млн.грн 3,2 54,7 134,1 78,0
Індекс споживчих цін х 100,4 110,0 102,46

Обсяг реалізованої промислової 
продукції1, млн.грн 23829,8 х х х
Індекс промислової продукції х 97,8 109,6 107,7
Індекс сільськогосподарської 
продукції х х 102,8 96,4
Обсяг виробленої будівельної 
продукції, тис.грн 38157 х х х
Індекс будівельної продукції х х 95,2 144,8
Капітальні інвестиції, млн.грн 6943,57 х 117,38 132,49

Загальна площа прийнятих в 
експлуатацію нових житлових 
будівель, тис.м2 428,71 х 116,610 123,44

Експорт товарів, млн.дол. США 1659,21 х 114,710 119,44

Імпорт товарів, млн.дол. США 1516,31 х 113,010 118,44

Сальдо (+, -) +142,91 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 307,11 х 119,510 139,64

Імпорт послуг, млн.дол. США 27,71 х 126,510 85,14

Сальдо (+, -) +279,41 х х х
Вантажооборот, млн.ткм 580,9 90,3 99,9 117,2
Пасажирооборот, млн.пас.км 274,5 80,9 103,6 98,1
Оборот роздрібної торгівлі, 
млн.грн 1919,6 81,0 108,7 121,8
 

  
  

1 Дані за 2018р. 
2 Грудень 2018р. до листопада 2018р. 
3 Грудень 2018р. до грудня 2017р. 
4 2017р. до 2016р. 
5 Станом на 1 січня. 
6 Січень 2018р. до грудня 2017р. 
7 Січень–грудень 2018р. 
8 Січень–грудень 2018р. до січня–грудня 2017р. 
9 Січень–грудень 2017р. до січня–грудня 2016р. 
10 2018р. до 2017р. 
 
Примітка: у бюлетені наводяться дані за містами обласного значення та за районами регіону. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 

Чисельність населення (за оцінкою)  
по містах та районах  
на 1 січня 2019 року1 

 
(осіб) 

Наявне населення Постійне населення 

Закарпатська область 1256802 1253969

м.Ужгород 114898 113338

м.Берегово (міськрада) 24034 23390

м.Мукачево 85880 85226

м.Хуст (міськрада) 31697 31252

м.Чоп 8897 8856

райони 

Берегівський 50510 50654

Великоберезнянський 26258 26466

Виноградівський 121058 121145

Воловецький 23934 24091

Іршавський 100506 100627

Міжгірський 47552 47407

Мукачівський 100056 99978

Перечинський 31856 32127

Рахівський 92759 92998

Свалявський 54419 53820

Тячівський 175324 174970

Ужгородський 71635 71654

Хустський 95529 95970
 

  
  

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
Дані попередні.  
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Середньорічна чисельність населення (за оцінкою)  
по містах та районах  

у 2018 році1 

 
 (осіб) 

Наявне населення Постійне населення 

Закарпатська область 1257478 1254645

м.Ужгород 114447 112887

м.Берегово (міськрада) 24088 23444

м.Мукачево 85886 85232

м.Хуст (міськрада) 31678 31233

м.Чоп 8923 8882

райони 

Берегівський 50658 50802

Великоберезнянський 26336 26544

Виноградівський 121122 121209

Воловецький 24054 24211

Іршавський 100500 100621

Міжгірський 47634 47489

Мукачівський 100258 100180

Перечинський 31896 32167

Рахівський 92787 93026

Свалявський 54524 53925

Тячівський 175400 175046

Ужгородський 71635 71654

Хустський 95652 96093
 

  
  

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
Дані попередні. 
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Загальний приріст (скорочення) чисельності населення 
 по містах та районах 

 у 2018 році1 

 
Осіб 

Закарпатська область –1353

м.Ужгород 902

м.Берегово (міськрада) –109

м.Мукачево –12

м.Хуст (міськрада) 38

м.Чоп –52

райони 

Берегівський –296

Великоберезнянський –156

Виноградівський –129

Воловецький –241

Іршавський 13

Міжгірський –163

Мукачівський –404

Перечинський –80

Рахівський –55

Свалявський –209

Тячівський –154

Ужгородський –

Хустський –246
 

  
  

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні. 
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Природний рух населення 
по містах та районах 

у 2018 році1 
(осіб) 

 Кількість 
живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний приріст,
скорочення (–) 

  
Закарпатська область 13883 15320 –1437

м.Ужгород 1033 1301 –268

м.Берегово (міськрада) 249 374 –125

м.Мукачево 801 954 –153

м.Хуст (міськрада) 347 360 –13

м.Чоп 68 94 –26

райони 

Берегівський 434 664 –230

Великоберезнянський 306 417 –111

Виноградівський 1478 1488 –10

Воловецький 225 366 –141

Іршавський 1212 1112 100

Міжгірський 575 644 –69

Мукачівський 1162 1350 –188

Перечинський 489 504 –15

Рахівський 1173 1113 60

Свалявський 602 715 –113

Тячівський 1902 1889 13

Ужгородський 774 889 –115

Хустський 1053 1086 –33
 

  
  

1 Дані попередні. 
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Кількість померлих за окремими причинами смерті 
у 2018 році1 

 
Осіб У % до підсумку 

Усього померлих 15320 100,0

  у т.ч. від 
 
хвороб системи кровообігу  9452 61,7
 
новоутворень 1894 12,4
 
зовнішніх причин смерті  830 5,4
 

із них від 
 

транспортних нещасних випадків 143 0,9
 

випадкових утоплень та занурень     
у воду 70 0,5
 

випадкових отруєнь та дії алкоголю 36 0,2
 

навмисних самоушкоджень 158 1,0
 

наслідків нападу з метою вбивства 
чи нанесення ушкодження 45 0,3
 

хвороб органів травлення 875 5,7
 
хвороб органів дихання 413 2,7

 
  
  

1 Дані попередні. 
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Міграційний рух населення 
у 2018 році1  

 
(осіб) 

 

Кількість  
прибулих 

Кількість 
вибулих 

Міграційний  
приріст,  

скорочення (–) 
 
Закарпатська область 8317 8233 84
 

  
  

1 Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які 
надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, 
сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не 
утворено)). Дані попередні. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
за професійними групами  

 
(на кінець періоду) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб 

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
       
Усього 4610 5210 1164 802 4 6
Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, 
менеджери (управителі) 585 602 45 34 13 18
Професіонали 397 367 68 42 6 9
Фахівці 449 458 111 68 4 7
Технічні службовці 237 230 80 39 3 6
Працівники сфери торгівлі 
та послуг 757 913 221 130 3 7
Кваліфіковані робітники 
сільського та  лісового 
господарств, риборозведення
та рибальства 462 561 9 25 51 22
Кваліфіковані робітники з 
інструментом 450 583 341 221 1 3
Робітники з обслуговування,
експлуатації та 
контролювання за роботою 
технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 441 425 182 160 2 3
Найпростіші професії1 832 1071 107 83 8 13

 
  
  

1 Включаючи осіб без професії. 
 
Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 11–12) дані наведено за інформацією державної 
служби зайнятості.   
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Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій  
за видами економічної діяльності  

 
Кількість 

зареєстрованих 
безробітних1,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб 

 
 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
       
Усього 4610 5210 1164 802 4 6
Сільське господарство,  
лісове господарство та 
рибне господарство 561 735 23 21 24 35
Промисловість 
 з неї 

853 915 480 365 2 3

  добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 31 40 4 4 8 10

  переробна промисловість 701 765 442 340 2 2
Будівництво 146 172 23 16 6 11
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 808 966 189 154 4 6
Транспорт, складське 
господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність 169 163 103 46 2 4
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 204 272 86 49 2 6
Інформація та 
телекомунікації 55 43 17 5 3 9
Фінансова та страхова 
діяльність  117 111 33 8 4 14
Операції з нерухомим 
майном 39 39 14 11 3 4
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 55 57 16 5 3 11
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 44 63 23 13 2 5
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 666 684 54 48 12 14
Освіта 116 88 44 17 3 5
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 157 135 49 25 3 5
Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 15 25 5 14 3 2
Надання інших видів послуг 32 54 5 5 6 11
Особи, які раніше не 
працювали 573 688 х х х х
 

  
  

1 Розподіл зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності здійснено стосовно 
осіб, які раніше мали роботу (працювали на підприємствах, установах, організаціях тощо).     
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Тривалість зареєстрованого безробіття  
 

(на кінець періоду) 
2018р. 2017р. 

осіб 
 % до  

підсумку 
 осіб  

 % до  
підсумку 

  
Кількість зареєстрованих 
безробітних –  усього 4610 100,0 5210 100,0
у тому числі за тривалістю 
безробіття    
до 1 місяця 962 20,9 907 17,4
від 1 до 3 місяців 1583 34,3 1611 30,9
від 3 до 6 місяців 1247 27,1 1404 27,0 
від 6 до 9 місяців 638 13,8 829 15,9
від 9 до 12 місяців   161 3,5 367 7,0
12 місяців і більше 19 0,4 92 1,8
Середня тривалість 
безробіття, місяців1 3 х 4 х

 
  
  

1 Середня тривалість безробіття розраховується по більш детальному інтервальному ряду. 
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Середня кількість працівників за видами економічної діяльності  
у ІV кварталі 2018 року 

 
Середньооблікова кількість 

штатних працівників 
Середня кількість працівників 
позаоблікового складу, осіб 

 

усього, 
осіб 

% до ІV кварталу 
2017р. 

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники

  
Усього  161121 97,5 3408 4821
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 4243 91,8 482 90
з них сільське господарство 1300 86,3 98 86

Промисловість 39411 98,4 1005 416
Будівництво 1197 90,4 182 217
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 8889 91,8 49 214
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 12633 94,6 43 256
транспорт к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 5981 89,2 26 138
поштова та кур’єрська 
діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1257 107,2 15 96
Інформація та телекомунікації 1018 87,5 36 22
Фінансова та страхова діяльність 1732 77,3 199 17
Операції з нерухомим майном 808 126,0 54 76
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1607 103,1 104 72
з неї наукові дослідження та 
розробки 565 100,3 27 41

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1421 132,4 51 24
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 12511 109,4 264 197
Освіта 46581 98,8 329 1933
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 24987 96,3 508 886
з них охорона здоров’я  22838 96,7 455 822

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2472 74,8 47 207
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1200 70,6 24 180
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 1165 81,0 19 22

Надання інших видів послуг 354 77,9 40 98
 

  
  

Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 14–23) дані наведено по юридичних особах та 
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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Середньооблікова кількість штатних працівників 
по містах та районах у ІV кварталі 2018 року 

 
Усього  

осіб % до підсумку 
 
Закарпатська область 161121 100,0

м.Ужгород 39616 24,6

м.Берегово 6163 3,8

м.Мукачево 22682 14,1

м.Хуст 4663 2,9

м.Чоп 1551 1,0

райони 

Берегівський 3387 2,1

Великоберезнянський 2579 1,6

Виноградівський 12759 7,9

Воловецький 2171 1,3

Іршавський 6710 4,2

Міжгірський 4642 2,9

Мукачівський 6951 4,3

Перечинський 3796 2,4

Рахівський 6981 4,3

Свалявський 6676 4,1

Тячівський 11606 7,2

Ужгородський 11253 7,0

Хустський 6935 4,3
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Середня кількість працівників  
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІV кварталі 2018 року 
 

Середньооблікова  
кількість штатних  

працівників 

Середня кількість 
працівників 

позаоблікового складу, 
осіб 

усього, 
осіб 

% до ІV кварталу 
2017р. 

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники

  
Промисловість  39411 98,4 1005 416
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 680 92,7 28 35
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  33331 98,8 675 314
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 2022 116,7 30 92
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 7560 99,8 31 47
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 3104 96,4 78 51
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 872 105,7 39 22
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 197 98,5 – 10
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції к к к к
виробництво електричного 
устатковання 5003 90,9 18 16
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 263 82,7 57 33
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 8040 100,6 182 23
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 2288 94,2 177 6
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 3403 91,2 94 12
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1998 107,6 208 55
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Рух кадрів за видами економічної діяльності 
у ІV кварталі 2018 року 

 
% до середньооблікової  

кількості штатних працівників Прийнято, 
осіб 

Вибуло, 
осіб 

прийнято вибуло 

  
Усього  11920 9555 7,4 5,9
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 235 558 5,5 13,2
з них сільське господарство 113 413 8,7 31,8

Промисловість 4154 3567 10,5 9,1
Будівництво 147 110 12,3 9,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1146 960 12,9 10,8
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 889 800 7,0 6,3
транспорт к к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 228 248 3,8 4,1
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 107 83 8,5 6,6
Інформація та телекомунікації 68 92 6,7 9,0
Фінансова та страхова діяльність 165 276 9,5 15,9
Операції з нерухомим майном 35 50 4,3 6,2
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 95 111 5,9 6,9
з неї наукові дослідження та розробки 30 25 5,3 4,4

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 211 178 14,9 12,5
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 718 398 5,7 3,2
Освіта 2755 1186 5,9 2,5
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1076 1045 4,3 4,2
з них охорона здоров’я  959 970 4,2 4,2

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 107 90 4,3 3,6
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 84 51 7,0 4,2
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 18 35 1,5 3,0

Надання інших видів послуг 12 51 3,4 14,4
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Рух кадрів по містах та районах 
у ІV кварталі 2018 року 

 
% до середньооблікової  кількості 

штатних працівників 

 

Прийнято, осіб Вибуло, осіб 

прийнято вибуло 

  
Закарпатська область 11920 9555 7,4 5,9

м.Ужгород 2611 2506 6,6 6,3

м.Берегово 481 481 7,8 7,8

м.Мукачево 1888 1672 8,3 7,4

м.Хуст 198 199 4,2 4,3

м.Чоп 120 91 7,7 5,9

райони  

Берегівський 216 140 6,4 4,1

Великоберезнянський 198 123 7,7 4,8

Виноградівський 1055 764 8,3 6,0

Воловецький 170 108 7,8 5,0

Іршавський 513 340 7,6 5,1

Міжгірський 285 110 6,1 2,4

Мукачівський 699 462 10,1 6,6

Перечинський 370 326 9,7 8,6

Рахівський 433 185 6,2 2,6

Свалявський 583 389 8,7 5,8

Тячівський 883 466 7,6 4,0

Ужгородський 771 890 6,9 7,9

Хустський 446 303 6,4 4,4
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Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості 
у ІV кварталі 2018 року 

 
% до середньооблікової  

кількості штатних працівниківПрийнято, 
осіб 

Вибуло, 
осіб 

прийнято вибуло 

  
Промисловість  4154 3567 10,5 9,1
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 48 71 7,1 10,4
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к к
Переробна промисловість  3743 3165 11,2 9,5
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 306 130 15,1 6,4
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 678 604 9,0 8,0
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 453 326 14,6 10,5
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 103 91 11,8 10,4
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 16 12 8,1 6,1
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції к к к к
виробництво електричного 
устатковання 626 607 12,5 12,1
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 9 27 3,4 10,3
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 805 651 10,0 8,1
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 357 313 15,6 13,7
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 140 134 4,1 3,9
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 223 197 11,2 9,9
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності 

у ІV кварталі 2018 року 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, год 
невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра- 
цьовано 

 

відпустки без 
збереження  

заробітної плати  
(на період припинення 

виконання робіт) 

переведення з 
економічних причин 
на неповний робочий 

день (тиждень) 

 
Усього  429 0,1 1
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 458 – 0,1
з них сільське господарство 466 – –

Промисловість 457 0,2 1
Будівництво 489 – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 454 – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 439 0,1 4
транспорт к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 447 0,1 7
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 452 – 6
Інформація та телекомунікації 455 – –
Фінансова та страхова діяльність 463 – 0,4
Операції з нерухомим майном 427 7 –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 440 – 4
з неї наукові дослідження та розробки 436 – 3

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 445 – 0,1
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 451 – –
Освіта 381 – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 432 0,0 0,3
з них охорона здоров’я  432 0,0 0,3

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 453 – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 447 – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 460 – –

Надання інших видів послуг 464 – –
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІV кварталі 2018 року 
 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, год 

невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра- 
цьовано

 

відпустки без 
збереження заробітної 

плати  
(на період припинення 

виконання робіт) 

переведення з 
економічних 

причин 
на неповний 
робочий день 

(тиждень) 
 
Промисловість  457 0,2 1
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 435 – –
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к
Переробна промисловість  456 0,2 1
виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів 473 – –
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 460 1 –
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 464 – 1
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції к к к
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 438 – 11
металургійне виробництво; виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 425 – –
виробництво комп’ютерів, електронної та
оптичної продукції к к к
виробництво електричного устатковання 435 – –
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 421 – 38
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 477 0,1 2
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 453 – 0,2
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 463 – –
Водопостачання; каналізація, поводження 
відходами 465 – –
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Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної 
неповної зайнятості за видами економічної діяльності 

у ІV кварталі 2018 року 
 

Знаходились у відпустках без 
збереження заробітної плати 

(на період припинення 
виконання робіт) 

Переведені з 
економічних причин на 
неповний робочий день 

(тиждень) 

 

осіб 

% до середньо- 
облікової  

кількості штатних 
працівників 

осіб 

% до 
середньо- 
облікової  
кількості 
штатних 

працівників
    

Усього  526 0,3 938 0,6
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство – – 8 0,2
з них сільське господарство – – – –

Промисловість 330 0,8 340 0,9
Будівництво – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 15 0,1 328 2,6
транспорт к к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 15 0,3 305 5,1
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування – – 65 5,2
Інформація та телекомунікації – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – 3 0,2
Операції з нерухомим майном 171 21,2 – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність – – 143 8,9
з неї наукові дослідження та розробки – – 37 6,6

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування – – 6 0,4
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – –
Освіта – – – –
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 10 0,0 45 0,2
з них охорона здоров’я  10 0,0 45 0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – – – –
з них  
діяльність у сфері творчості, мистецтва 
та розваг – – – –
функціювання бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури – – – –

Надання інших видів послуг – – – –
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Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної 
неповної зайнятості за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІV кварталі 2018 року 
 

Знаходились у відпустках 
без збереження 
заробітної плати  

(на період припинення 
виконання робіт) 

Переведені з 
економічних причин на 
неповний робочий день 

(тиждень) 

 

осіб 

% до середньо- 
облікової  
кількості 
штатних 

працівників 

осіб 

% до середньо- 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників 
  
Промисловість  330 0,8 340 0,9
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів – – – –
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к к
Переробна промисловість  330 1,0 269 0,8
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – – – –
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 258 3,4 – –
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність – – 13 0,4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції – – 71 8,1
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання – – – –
виробництво комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції к к к к
виробництво електричного 
устатковання – – – –
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань – – 71 27,0
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 72 0,9 81 1,0
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання – – 3 0,1
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами – – – –
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Стан укладання колективних договорів 
за видами економічної діяльності 

на 31 грудня 2018 року 
 

Кількість працівників, 
охоплених колективними 

договорами 
Кількість 

укладених та 
зареєстрованих 
колективних 
договорів,  

од  
осіб 

% до облікової 
кількості 
штатних 

працівників 

Усього 2039 143320 84,6
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 51 3638 85,9
з них сільське господарство 31 652 52,2

Промисловість 204 37730 89,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 14 400 59,5
Переробна промисловість  160 31936 89,1
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 5 3421 94,5
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 25 1973 94,9
Будівництво 31 747 62,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 57 3494 37,8
Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 46 9402 71,5
транспорт к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 25 5208 83,5
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4 252 19,1
Інформація та телекомунікації 18 964 92,8
Фінансова та страхова діяльність 8 725 36,3
Операції з нерухомим майном 14 307 38,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 38 1444 89,0
з неї наукові дослідження та розробки 7 491 85,2

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 34 865 60,6
Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 287 9915 74,0
Освіта 928 45797 94,5
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 133 25453 96,7
з них охорона здоров’я  93 23305 96,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 174 2417 95,2
з них  
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 149 1187 96,0
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 
інших закладів культури 22 1181 99,0

Надання інших видів послуг 12 170 47,5
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Середня заробітна плата штатних працівників 
за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2018 року 

 
Нараховано працівнику  

у середньому за місяць 
% до 

грн ІV кварталу 
2017р. 

середнього 
рівня по 
економіці 

у 
середньому 
за відпра-
цьовану 

годину, грн
 
Усього  8963 125,0 100,0 62,71
Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 10321 127,6 115,2 67,56
з них сільське господарство 8066 127,1 90,0 51,87
Промисловість 11039 122,9 123,2 72,50
Будівництво 5956 83,7 66,5 36,57
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 7265 124,6 81,1 47,96
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 9023 125,2 100,7 61,67
транспорт 8810 120,5 98,3 57,25
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 10701 131,8 119,4 71,81
поштова та кур’єрська діяльність к к к к
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4322 125,5 48,2 28,66
Інформація та телекомунікації 8704 125,4 97,1 57,34
Фінансова та страхова діяльність 11249 131,0 125,5 72,92
Операції з нерухомим майном 6559 114,8 73,2 46,05
Професійна, наукова та технічна діяльність 7474 126,8 83,4 50,95
з неї наукові дослідження та розробки 7112 123,3 79,4 48,89
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 5539 100,1 61,8 37,34
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 13935 111,7 155,5 92,64
Освіта 8099 136,0 90,4 63,83
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 6040 119,6 67,4 41,97
з них охорона здоров’я  6009 119,5 67,0 41,71
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6403 112,3 71,4 42,36
з них  
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 5938 109,1 66,3 39,85
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 
інших закладів культури 6904 114,5 77,0 45,05
Надання інших видів послуг 6381 137,7 71,2 41,24

 
  
  

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань статистики праці (стор. 25–35) дані наведено 
по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб.  
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
по містах та районах у ІV кварталі 2018 року 

 

Нараховано в середньому працівнику 

% до 

грн 

ІV кварталу 2017р. 
середнього 

рівня 
по регіону 

   
Закарпатська область 8963 125,0 100,0

м.Ужгород 10049 114,6 112,1

м.Берегово 8700 115,4 97,1

м.Мукачево 9380 121,0 104,6

м.Хуст 7230 124,9 80,7

м.Чоп 8497 123,7 94,8

райони 

Берегівський 7875 123,3 87,9

Великоберезнянський 7529 122,6 84,0

Виноградівський 9259 122,2 103,3

Воловецький 6491 114,4 72,4

Іршавський 6941 143,2 77,4

Міжгірський 6928 124,2 77,3

Мукачівський 7880 127,8 87,9

Перечинський 8578 132,4 95,7

Рахівський 9256 152,2 103,3

Свалявський 7373 127,7 82,3

Тячівський 7615 132,9 85,0

Ужгородський 12327 147,3 137,5

Хустський 6855 129,2 76,5
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Середня заробітна плата штатних працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІV кварталі 2018 року 
 

Нараховано працівнику 
у середньому за місяць 

% до 

грн 
ІV кварталу 

2017р. 

середнього 
рівня 

по економіці 

у 
середньому 
за відпра-
цьовану 

годину, грн

  
Промисловість  11039 122,9 123,2 72,50
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 9955 140,3 111,1 68,60
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к к
Переробна промисловість  11207 120,3 125,0 73,72
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 5446 115,2 60,8 34,54
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 9023 120,3 100,7 58,86
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 6582 120,4 73,4 42,60
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції к к к к
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 7370 129,1 82,2 50,48
металургійне виробництво; виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 8378 110,4 93,5 59,08
виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції к к к к
виробництво електричного устатковання 11356 121,7 126,7 78,25
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 9647 165,0 107,6 68,73
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 13077 113,4 145,9 82,24
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 16309 129,4 182,0 107,95
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 12202 145,0 136,1 79,03
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 6614 136,0 73,8 42,68
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Структура фонду оплати праці штатних працівників 
за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2018 року 

 
У тому числі, %  

Фонд 
оплати 
праці  
усього, 
тис.грн 

фонд 
основної
заробітної
плати 

фонд 
додаткової
заробітної
плати 

інші 
заохочувальні 

та 
компенсаційні 

виплати 

Нараховано 
за 

невідпра-
цьований 
час, % до 
фонду 
оплати 
праці 

  
Усього  4332249,5 55,0 39,1 5,9 5,2
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 131376,6 65,8 31,3 2,9 6,4
з них сільське господарство 31456,8 66,1 31,5 2,4 6,5
Промисловість 1305155,8 59,3 34,3 6,4 7,2
Будівництво 21393,9 86,6 13,1 0,3 3,0
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 193741,9 64,8 35,1 0,1 5,0
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 341950,6 56,3 38,9 4,8 6,9
транспорт к к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 192014,4 50,7 43,4 5,9 6,9
поштова та кур’єрська діяльність к к к к к
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 16294,4 91,4 8,5 0,1 2,8
Інформація та телекомунікації 26573,8 58,1 40,4 1,5 7,4
Фінансова та страхова діяльність 58462,3 69,6 26,0 4,4 6,4
Операції з нерухомим майном 15905,0 66,2 30,2 3,6 6,8
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 36030,4 53,3 41,7 5,0 4,3
з неї наукові дослідження та 
розробки 12048,1 54,1 39,7 6,2 3,6
Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 23608,8 78,1 21,5 0,4 5,7
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 522995,8 31,6 56,7 11,7 5,1
Освіта 1131766,2 53,3 42,6 4,1 1,9
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 452735,9 59,2 33,6 7,2 5,8
з них охорона здоров’я  411685,6 59,6 32,9 7,5 5,9
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 47481,7 55,6 34,9 9,5 3,6
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 21383,0 59,9 32,3 7,8 3,0
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури 24135,1 50,3 38,0 11,7 4,3
Надання інших видів послуг 6776,4 69,3 21,0 9,7 11,3
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Структура фонду оплати праці штатних працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІV кварталі 2018 року 
 

У тому числі, %  
Фонд 
оплати 
праці  
усього, 
тис.грн 

фонд 
основної 
заробітної
плати 

фонд 
додаткової
заробітної
плати 

інші 
заохочувальні 

та 
компенсаційні 

виплати 

Нараховано 
за невідпра-
цьований  
час, % до 
фонду 
оплати 
праці 

  
Промисловість  1305155,8 59,3 34,3 6,4 7,2
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 20298,6 54,9 38,4 6,7 10,2
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к к
Переробна промисловість  1120651,4 60,0 34,4 5,6 7,4
виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 33030,5 79,9 17,1 3,0 4,0
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 204651,8 70,9 28,3 0,8 5,9
виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 61295,1 76,5 23,3 0,2 5,7
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 19280,3 68,9 30,5 0,6 9,2
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 4943,3 73,2 15,7 11,1 5,9
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції к к к к к
виробництво електричного 
устатковання 170454,9 56,8 39,0 4,2 10,4
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 7611,4 78,5 20,8 0,7 5,9
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і 
напівпричепів та інших 
транспортних засобів 315435,6 53,9 40,3 5,8 6,7
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 111945,3 39,6 39,2 21,2 8,0
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 124567,8 50,0 35,2 14,8 5,4
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 39638 71,1 27,1 1,8 5,7
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Розподіл кількості штатних працівників 
за розмірами нарахованої їм заробітної плати  

та видами економічної діяльності у грудні 2018 року 
 

З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата у грудні 

нарахована в межах, % 

 Кількість 
працівників, 
яким оплачено 

50% 
і більше 

робочого часу,
встановленого 
на грудень, 

осіб 

до 
3723,00
грн 

від 
3723,01 
до 

4000,00 
грн 

від 
4000,01 
до 

5000,00 
грн 

від 
5000,01 
до 

6000,00 
грн 

   
Усього  157363 2,9 11,7 10,1 11,7
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 3987 2,0 10,6 5,6 9,9
з них сільське господарство 1159 5,1 30,2 12,9 12,5
Промисловість 38612 1,1 8,7 7,8 7,2
Будівництво 1194 2,0 19,5 29,2 19,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 8727 2,9 26,3 19,6 14,4
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 12194 8,2 16,6 7,5 5,2
транспорт к к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 5817 0,7 3,2 3,8 5,6
поштова та кур’єрська діяльність к к к к к
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1240 12,4 59,4 9,6 8,7
Інформація та телекомунікації 983 1,0 13,4 10,5 15,9
Фінансова та страхова діяльність 1682 2,0 5,9 5,2 5,2
Операції з нерухомим майном 797 3,1 10,8 26,7 26,7
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1571 4,3 16,7 12,3 12,1
з неї наукові дослідження та 
розробки 565 8,1 10,6 6,9 13,3
Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 1396 13,5 46,4 15,6 6,1
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 12355 1,1 4,5 3,7 7,0
Освіта 45826 2,0 9,6 9,1 13,5
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 24016 4,6 11,5 15,1 20,2
з них охорона здоров’я  21908 4,9 10,1 14,8 20,4
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2439 2,5 12,1 15,8 15,6
з них    
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1198 4,0 13,1 17,7 14,9
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 1137 1,2 11,2 11,5 17,3
Надання інших видів послуг 344 1,2 40,8 27,5 5,3
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Продовження 
З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата у грудні 

нарахована в межах, %    

  

від 6000,01
до 7000,00 

грн 

від 
7000,01 
до 

8000,00 
грн 

від 
8000,01 
до 

10000,00 
грн 

від 
10000,01 

до 
15000,00 

грн 

понад 
15000,00

грн 

   
Усього  8,8 8,2 12,9 18,7 15,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 6,5 8,3 13,4 18,7 25,0
з них сільське господарство 3,0 4,1 7,6 8,9 15,7
Промисловість 7,7 9,0 16,3 23,8 18,4
Будівництво 9,7 4,6 6,8 4,8 4,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 5,9 5,2 5,1 9,7 10,9
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 4,8 6,4 12,9 23,2 15,2
транспорт к к к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 5,8 8,3 19,2 34,9 18,5
поштова та кур’єрська діяльність к к к к к
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 2,2 3,2 3,6 0,6 0,3
Інформація та телекомунікації 12,1 7,8 11,7 14,0 13,6
Фінансова та страхова діяльність 4,7 10,5 20,5 25,3 20,7
Операції з нерухомим майном 6,9 6,2 7,5 6,9 5,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 9,5 8,8 8,8 15,7 11,8
з неї наукові дослідження та розробки 9,9 14,0 9,4 18,9 8,9
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1,8 2,2 1,9 7,0 5,5
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 4,4 5,8 8,4 26,2 38,9
Освіта 11,5 8,7 14,3 19,2 12,1
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 12,0 9,8 11,2 10,1 5,5
з них охорона здоров’я  12,5 10,2 11,6 10,3 5,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11,0 10,8 12,7 12,7 6,8
з них    
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 11,3 10,8 10,3 10,1 7,8
функціювання бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури 11,3 10,7 15,9 15,6 5,3
Надання інших видів послуг 1,9 8,3 2,2 5,4 7,4
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Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм 
заробітної плати та видами економічної діяльності у промисловості 

у грудні 2018 року 
 

З них питома вага працівників, яким 
заробітна плата у грудні нарахована 

в межах, %  

 

Кількість 
працівників, 
яким оплачено 

50% 
і більше 

робочого часу, 
встановленого 
на грудень, осіб

до 
3723,00 
грн 

від 
3723,01 
до 

4000,00 
грн 

від 
4000,01 
до 

5000,00 
грн 

від 
5000,01
до 

6000,00
грн 

   
Промисловість  38612 1,1 8,7 7,8 7,2
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 629 5,2 9,4 15,1 9,9
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к к к
Переробна промисловість  32747 1,1 9,0 7,3 6,5
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 2020 0,4 43,1 32,4 7,7
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 7501 1,4 8,7 7,9 9,0
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 3099 0,5 27,6 17,9 13,8
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 841 1,2 28,3 20,0 7,8
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 195 9,7 21,4 15,9 9,8
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції к к к к к
виробництво електричного 
устатковання 4897 0,6 2,4 2,6 3,7
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 231 13,4 2,2 12,1 6,0
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 7888 0,5 1,2 1,5 4,3
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 2252 0,1 1,8 2,7 4,5
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 3247 – 2,3 2,9 5,4
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1989 2,8 13,1 22,0 20,0
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Продовження 
З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата у грудні 

нарахована в межах, % 

 від 
6000,01 
до 

7000,00 
грн 

від 
7000,01 
до 

8000,00 
грн 

від 
8000,01 
до 

10000,00 
грн 

від 
10000,01 

до 
15000,00 

грн 

понад 
15000,00

грн 

 

Промисловість  7,7 9,0 16,3 23,8 18,4
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 9,4 8,4 13,0 13,8 15,8
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к к к
Переробна промисловість  7,6 9,0 16,3 24,6 18,6
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 2,0 4,9 2,6 2,7 4,2
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 11,8 12,9 17,4 21,3 9,6
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та  
поліграфічна діяльність 10,5 5,8 8,2 9,7 6,0
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції к к к к к
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 6,8 3,4 16,9 11,1 4,5
металургійне виробництво; виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 10,8 4,6 4,1 6,7 17,0
виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції к к к к к
виробництво електричного устатковання 5,2 10,1 34,0 31,5 9,9
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 3,0 4,8 19,5 19,9 19,1
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 8,1 8,1 13,3 36,6 26,4
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 3,9 5,3 9,9 17,8 54,0
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 7,3 8,8 19,0 28,0 26,3
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 9,2 9,3 11,7 7,6 4,3
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Кількість штатних працівників,  
які повністю відпрацювали грудень 2018 року 

та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати,  
за видами економічної діяльності 

 
З них мають нарахування в межах 
мінімальної заробітної плати 

(3723 грн) 

  
 

Кількість 
штатних 

працівників,  
які повністю 
відпрацювали 

грудень, 
осіб 

усього, 
осіб 

% до кількості штатних 
працівників, які повністю 
відпрацювали грудень 

 
Усього  127745 60 0,0
Сільське господарство, 
лісовегосподарство та рибне 
господарство 3400 – –
з них сільське господарство 881 – –

Промисловість 27138 16 0,1
Будівництво 1091 – –
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 7533 1 0,0
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 9539 10 0,1
транспорт к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 4680 10 0,2
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1029 3 0,3
Інформація та телекомунікації 806 – –
Фінансова та страхова діяльність 1197 16 1,3
Операції з нерухомим майном 658 – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1269 – –
з неї наукові дослідження та 
розробки 410 – –

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1082 – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 10222 – –
Освіта 40595 10 0,0
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 19842 4 0,0
з них охорона здоров’я  18120 4 0,0

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2082 – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 973 – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури 1012 – –

Надання інших видів послуг 262 – –
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Кількість штатних працівників,  
які повністю відпрацювали грудень 2018 року 

та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, 
за видами економічної діяльності у промисловості 

 
З них мають нарахування в межах 

мінімальної заробітної плати (3723 грн)

 

Кількість 
штатних 

працівників, 
які повністю 
відпрацювали

грудень, 
осіб 

усього, 
осіб 

% до кількості штатних 
працівників, які повністю 
відпрацювали грудень 

Промисловість  27138 16 0,1
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 439 – –
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к
Переробна промисловість  22265 16 0,1
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1752 – –
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інши
матеріалів 6064 16 0,3
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 2338 – –
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінерально
продукції 671 – –
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 141 – –
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції к к к
виробництво електричного 
устатковання 1394 – –
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 158 – –
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 5197 – –
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 1494 – –
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 2660 – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1774 – –
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Заробітна плата штатних працівників за видами економічної 
діяльності у грудні 2018 року 

 
Нараховано в середньому працівнику 

у % до 
 

за 
грудень,
грн 

листопада 
2018р. 

грудня 
2017р. 

середнього 
рівня по 
економіці 

мінімаль-
ної 

заробітної 
плати  

(3723 грн) 

за від-
пра-

цьовану 
годину, 
грн 

    
Усього  9946 118,5 122,4 100,0 267,1 73,97
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 11335 118,5 120,7 114,0 304,5 79,87
з них сільське господарство 8418 102,8 132,0 84,6 226,1 61,25
Промисловість 11572 106,5 118,6 116,3 310,8 85,45
Будівництво 6081 102,4 76,0 61,1 163,3 39,88
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 7694 108,0 124,9 77,4 206,7 53,15
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 9206 107,6 120,9 92,6 247,3 64,18
транспорт 9026 110,7 119,0 90,7 242,4 61,21
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 10919 106,6 125,3 109,8 293,3 73,63
поштова та кур’єрська 
діяльність к к к к к к
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 4386 106,2 122,0 44,1 117,8 30,03
Інформація та телекомунікації 8978 105,3 126,9 90,3 241,1 62,89
Фінансова та страхова діяльність 12061 110,8 120,0 121,3 324,0 82,13
Операції з нерухомим майном 7397 117,8 113,3 74,4 198,7 53,46
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 8448 120,3 117,5 84,9 226,9 60,35
з неї наукові дослідження та 
розробки 8118 120,8 115,7 81,6 218,1 61,02
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 5537 101,2 93,2 55,7 148,7 40,04
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 15910 129,2 101,3 160,0 427,3 108,67
Освіта 9496 130,8 138,8 95,5 255,1 79,05
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 7181 129,0 121,0 72,2 192,9 51,43
з них охорона здоров’я  7175 129,4 121,0 72,1 192,7 51,27
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 7692 126,9 114,2 77,3 206,6 53,06
з них    
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 7523 138,0 110,1 75,6 202,1 53,12
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 7909 117,8 118,5 79,5 212,4 53,41
Надання інших видів послуг 6051 92,3 135,4 60,8 162,5 40,86
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Заборгованість із виплати заробітної плати 
за видами економічної діяльності на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн  

у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 
активні 

підприємства - 
банкрути1 

економічно 
неактивні 

 
 

усього 
 усього 

 

% до 
загаль-
ної 
суми 

усього
 

% до 
загаль- 
ної 
суми 

усього 
 

% до 
загаль-
ної 
суми 

  
Усього 3163,0 2593,7 82,0 – – 569,3 18,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 998,7 998,7 100,0 – – – –
з них сільське господарство 916,0 916,0 100,0 – – – –

Промисловість 428,6 385,5 89,9 – – 43,1 10,1
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 181,2 181,2 100,0 – – – –
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 247,4 204,3 82,6 – – 43,1 17,4

Будівництво – – – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – – – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – – – – – – –
Тимчасове розміщування й 
організація харчування – – – – – – –
Інформація та телекомунікації 77,6 77,6 100,0 – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – – – – – –
Операції з нерухомим майном 749,7 749,7 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 382,2 382,2 100,0 – – – –
з неї наукові дослідження та 
розробки 382,2 382,2 100,0 – – – –

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 526,2 – – – – 526,2 100,0
з них охорона здоров’я  526,2 – – – – 526,2 100,0

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – – – –
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – – – – –

Надання інших видів послуг – – – – – – –
 

  
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 37) – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати  
(стор. 37–42) дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати 
по містах та районах на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн 
у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 
активні 

підприємства - 
банкрути1 

економічно 
неактивні 

 

усього 

усього

% 
до 

загальної
суми 

усього

% 
до 

загальної 
суми 

усього 

% 
до 

загальної
суми 

        
Закарпатська область 3163,0 2593,7 82,0 – – 569,3 18,0

м.Ужгород 382,2 382,2 100,0 – – – –

м.Берегово 77,6 77,6 100,0 – – – –

м.Мукачево 749,7 749,7 100,0 – – – –

м.Хуст – – – – – – –

м.Чоп 247,4 204,3 82,6 – – 43,1 17,4

райони 

Берегівський – – – – – – –

Великоберезнянський – – – – – – –

Виноградівський – – – – – – –

Воловецький – – – – – – –

Іршавський 82,7 82,7 100,0 – – – –

Міжгірський – – – – – – –

Мукачівський 1221,0 694,8 56,9 – – 526,2 43,1

Перечинський – – – – – – –

Рахівський – – – – – – –

Свалявський – – – – – – –

Тячівський – – – – – – –

Ужгородський 402,4 402,4 100,0 – – – –

Хустський – – – – – – –
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 36. 
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати  
заробітної плати за видами економічної діяльності 

на 1 січня 2019 року 
 

Сума невиплаченої заробітної плати 
% до 

суми заборгованості на 

  
  

тис.грн
1 грудня 
2018р. 

1 січня 
2018р. 

фонду 
оплати 
праці 
за 

грудень 
2018р. 

Струк-
тура 
боргу, 

% 

 
Усього 3163,0 54,7 134,1 0,2 100,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 998,7 102,9 141,5 2,0 31,6
з них сільське господарство 916,0 103,2 129,7 8,7 29,0

Промисловість 428,6 84,3 506,6 0,1 13,5
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – –
Переробна промисловість 181,2 161,1 436,6 0,0 5,7
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 247,4 62,5 574,0 1,6 7,8

Будівництво – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – – – – –
Тимчасове розміщування й організація 
харчування – – – – –
Інформація та телекомунікації 77,6 – – 0,8 2,5
Фінансова та страхова діяльність – – – – –
Операції з нерухомим майном 749,7 101,0 100,3 11,2 23,7
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 382,2 79,5 129,6 2,7 12,1
з неї наукові дослідження та 
розробки 382,2 79,5 129,6 7,8 12,1

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 526,2 69,0 100,0 0,3 16,6
з них охорона здоров’я  526,2 69,0 100,0 0,3 16,6

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – – –

Надання інших видів послуг – – – – –
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати  
заробітної плати по містах та районах на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

% до 
суми заборгованості на 

   

тис.грн 
1 грудня 
2018р. 

1 січня 
2018р. 

Структура
боргу,  

% 

     
Закарпатська область 3163,0 54,7 134,1 100,0

м.Ужгород 382,2 42,1 129,6 12,1

м.Берегово 77,6 – – 2,5

м.Мукачево 749,7 101,0 100,3 23,7

м.Хуст – – – –

м.Чоп 247,4 62,5 574,0 7,8

райони  

Берегівський – – – –

Великоберезнянський – – – –

Виноградівський – – – –

Воловецький – – – –

Іршавський 82,7 99,8 – 2,6

Міжгірський – – – –

Мукачівський 1221,0 109,6 125,8 38,6

Перечинський – – – –

Рахівський – – – –

Свалявський – – – –

Тячівський – – – –

Ужгородський 402,4 97,7 132,8 12,7

Хустський – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 
за видами економічної діяльності на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати  
усього у тому числі нарахованої за  

% до суми 
заборгованості 

на 

січень–
листопад 

2018р. 

попередні  
роки 

тис. 
грн 1 грудня

2018р.
1 січня
2018р.

тис. 
грн 

% до  
загаль-
ної 
суми 

заборго-
ваності

тис. 
грн 

% до  
загаль-
ної 
суми 

заборго-
ваності

Струк-
тура 
боргу,

% 

 
Усього 2593,7 49,8 141,51028,5 39,7 1565,2 60,3 100,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 998,7 102,9 141,5 284,8 28,5 713,9 71,5 38,5
з них сільське господарство 916,0 103,2 129,7 284,8 31,1 631,2 68,9 35,3
Промисловість 385,5 82,8 455,7 385,5 100,0 – – 14,9
Будівництво – – – – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів – – – – – – – –
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – – – – – – – –
Тимчасове розміщування й 
організація харчування – – – – – – – –
Інформація та телекомунікації 77,6 – – 77,6 100,0 – – 3,0
Фінансова та страхова діяльність – – – – – – – –
Операції з нерухомим майном 749,7 101,0 100,3 103,0 13,7 646,7 86,3 28,9
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 382,2 79,5 129,6 177,6 46,5 204,6 53,5 14,7
з неї наукові дослідження та 
розробки 382,2 79,5 129,6 177,6 46,5 204,6 53,5 14,7
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування – – – – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування – – – – – – – –
Освіта – – – – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги – – – – – – – –
з них охорона здоров’я  – – – – – – – –
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – – – – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури – – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 

по містах та районах  
на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати  

усього у тому числі нарахованої за  
% до суми 

заборгованості 
на 

січень–листопад 
2018р. 

попередні 
роки 

тис. 
грн 

1 грудня 
2018р. 

1 січня
2018р.

тис. 
грн 

% до 
загаль- 
ної суми
заборго-
ваності

тис. 
грн 

% до 
загаль- 
ної суми 
заборго- 
ваності 

Струк-
тура 
боргу,

% 

    
Закарпатська    
область 2593,7 49,8 141,5 1028,5 39,7 1565,2 60,3 100,0

м.Ужгород 382,2 42,1 129,6 177,6 46,5 204,6 53,5 14,7

м.Берегово 77,6 – – 77,6 100,0 – – 3,0

м.Мукачево 749,7 101,0 100,3 103,0 13,7 646,7 86,3 28,9

м.Хуст – – – – – – – –

м.Чоп 204,3 57,9 474,0 204,3 100,0 – – 7,9

райони    

Берегівський – – – – – – – –

Великоберез-    
нянський – – – – – – – –

Виноградівський – – – – – – – –

Воловецький – – – – – – – –

Іршавський 82,7 99,8 – – – 82,7 100,0 3,2

Міжгірський – – – – – – – –

Мукачівський 694,8 118,2 156,3 373,6 53,8 321,2 46,2 26,8

Перечинський – – – – – – – –

Рахівський – – – – – – – –

Свалявський – – – – – – – –

Тячівський – – – – – – – –

Ужгородський 402,4 97,7 132,8 92,4 23,0 310,0 77,0 15,5

Хустський – – – – – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 

за видами економічної діяльності у промисловості  
на 1 січня 2019 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати  
усього у тому числі нарахованої за 

% до суми 
заборгованості 

на 

січень–
листопад 

2018р. 

попередні  
роки 

тис. 
грн 1 грудня

2018р.
1 січня
2018р.

тис. 
грн 

% до  
загаль- 
ної 
суми 
забор-
го- 

ваності 

тис. 
грн 

% до  
загаль-
ної 
суми 
забор-
го- 

ваності

Стру-
ктура
боргу,

% 

  
Промисловість 385,5 82,8 455,7 385,5 100,0 – – 100,0
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – – – – –
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля – – – – – – – –
Переробна промисловість  181,2 161,1 436,6 181,2 100,0 – – 47,0
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 181,2 161,1 436,6 181,2 100,0 – – 47,0
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів – – – – – – – –
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність – – – – – – – –
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції – – – – – – – –
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції – – – – – – – –
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання – – – – – – – –
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції – – – – – – – –
виробництво електричного 
устатковання – – – – – – – –
виробництво машин і устатковання, 
не віднесені до інших угруповань – – – – – – – –
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів – – – – – – – –
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин і 
устатковання – – – – – – – –
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 204,3 57,9 474,0 204,3 100,0 – – 53,0
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ПОСЛУГИ 
 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг  
за видами економічної діяльності 

у IV кварталі 2018 року 

 
Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах, тис.грн) 

 

усього 
у тому числі  
населенню 

Частка послуг, 
 реалізованих 
 населенню  
у загальному  
обсязі, % 

  
Усього 2358708,7 657440,4 27,9
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 1331241,1 90485,8 6,8
Діяльність транспорту 1106181,3 62543,0 5,7
Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 182186,4 13173,3 7,2
Поштова та кур’єрська діяльність 42873,4 14769,5 34,4
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 62591,7 31602,4 50,5
Інформація та телекомунікації 360187,5 233909,5 64,9
Видавнича діяльність, виробництво кіно- 
та відеофільмів, телевізійних програм, 
видання звукозаписів, діяльність у сфері 
радіо та телевізійного мовлення 11983,7 6984,4 58,3

 Телекомунікації (електрозв’язок) 320331,8 226858,9 70,8
Комп’ютерне програмування та надання 
інших інформаційних послуг 27872,0 66,2 0,2
Операції з нерухомим майном 130477,3 13265,5 10,2
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 64790,3 8961,0 13,8
Діяльність у сферах права, бухгалтерського 
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні 
випробування та дослідження, діяльність 
головних управлінь (хед-офісів), 
консультування з питань керування 50893,3 8133,0 16,0

 Наукові дослідження та розробки 1550,8 500,9 32,3
Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, ветеринарна 
діяльність 12346,2 327,1 2,6
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 78130,4 11570,3 14,8
Освіта 114574,4 112221,6 97,9
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 199496,6 143416,2 71,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9331,6 7523,9 80,6
Надання інших видів послуг 7887,8 4484,2 56,8
Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 466,7 – –
Ремонт побутових виробів і предметів 
особистого вжитку 2229,0 693,9 31,1
Надання інших індивідуальних послуг 5192,1 3790,3 73,0
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Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг  
по містах та районах 

у IV кварталі 2018 року 

 
Обсяг реалізованих послуг          
(у ринкових цінах, тис.грн) 

 

усього 
у тому числі  
населенню 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню  
у загальному  
обсязі, % 

 
Закарпатська область1 2358708,7 657440,4 27,9

м.Ужгород 452427,1 188848,7 41,7

м.Берегово 28280,7 6667,5 23,6

м.Мукачево 339071,0 50177,8 14,8

м.Хуст 27448,1 8419,1 30,7

м.Чоп 23263,9 1085,5 4,7

райони 

Берегівський 2293,8 1368,7 59,7

Великоберезнянський 1570,9 906,5 57,7

Виноградівський 19450,5 11932,5 61,3

Воловецький 817,1 659,5 80,7

Іршавський 32138,8 7853,8 24,4

Міжгірський 14846,9 3948,9 26,6

Мукачівський 211292,7 19760,6 9,4

Перечинський 8518,5 5637,5 66,2

Рахівський 26314,3 24326,3 92,4

Свалявський 73438,7 45103,0 61,4

Тячівський 602895,7 15445,2 2,6

Ужгородський 114637,2 17668,8 15,4

Хустський 37735,5 14490,0 38,4
 

  
  

1 Обсяг реалізованих послуг по області включає дані по підприємствах, які подають звіти, без 
розподілу за районами.  
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Роздрібна торгівля у січні 2019 року 
 

 
Січень 2019р. 

  
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 1919,6
 
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі  
(у порівнянних цінах), % 
до січня 2018р. 108,7
до грудня 2018р. 81,0
 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 
(юридичних осіб), млн.грн 1220,3
 
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту  
(у порівнянних цінах), % 
до січня 2018р. 111,3
до грудня 2018р. 83,2

 
  
  

1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
у 2018 році  

 

Освоєно (використано)  
капітальних інвестицій 

 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 
  
Усього 6943486 100,0
у т.ч. за рахунок 
коштів державного бюджету 299616 4,3
коштів місцевих бюджетів 708481 10,2
власних коштів підприємств та організацій 3177449 45,8
кредитів банків та інших позик 145452 2,1
коштів іноземних інвесторів 52180 0,8
коштів населення на будівництво житла 2216649 31,9
інших джерел фінансування 343659 4,9
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Капітальні інвестиції за видами активів 
у 2018 році 

  
Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 
 
Усього 6943486 100,0
інвестиції в матеріальні активи 6858618 98,8
житлові будівлі 2493482 35,9
нежитлові будівлі 1078631 15,5
інженерні споруди 800502 11,5
машини, обладнання та інвентар 1670581 24,1
транспортні засоби 607421 8,8
земля 31327 0,5
довгострокові біологічні активи рослинництва 
та тваринництва 15652 0,2
інші матеріальні активи 161022 2,3

інвестиції в нематеріальні активи 84868 1,2
з них 
програмне забезпечення та бази даних 17505 0,3
права на комерційні позначення, об’єкти 
промислової власності, авторські та суміжні   
права, патенти, ліцензії, концесії тощо 54755 0,8
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Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
у 2018 році 

 
Освоєно (використано)  
капітальних інвестицій 

 

тис.грн у % до загального 
обсягу 

 
Усього 6943486 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 206859 3,0

Сільське господарство, мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг 162982 2,4
Лісове господарство та лісозаготівлі к к
Рибне господарство к к

Промисловість  2267407 32,7
Будівництво 2549459 36,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 223372 3,2

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 
засобами та мотоциклами, їх ремонт  14788 0,2
Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та мотоциклами 133116 1,9
Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та мотоциклами 75468 1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 312346 4,5

Наземний і трубопровідний транспорт 291525 4,2
Водний транспорт – –
Авіаційний транспорт к к
Складське господарство та допоміжна         
діяльність у сфері транспорту к к
Поштова та кур’єрська діяльність – –

Тимчасове розміщування й організація харчування 17270 0,2
Тимчасове розміщування 15794 0,2
Діяльність із забезпечення стравами та  
напоями 1476 0,0

Інформація та телекомунікації  7170 0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та 
відеофільмів, телевізійних програм, видання 
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та 
телевізійного мовлення 946 0,0
Телекомунікації (електрозв’язок) 2687 0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших 
інформаційних послуг 3537 0,1

Фінансова та страхова діяльність 26489 0,4
Операції з нерухомим майном 130066 1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність  12992 0,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського 
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні 
випробування та дослідження, діяльність 
головних управлінь (хед-офісів) к к
Наукові дослідження та розробки 6465 0,1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури 
ринку, інша професійна, наукова та технічна 
діяльність, ветеринарна діяльність к к

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування   81113 1,2
Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 831445 12,0
Освіта 107182 1,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 117340 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 50287 0,7
Надання інших видів послуг 2689 0,0
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Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності 
у 2018 році 

 
Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 
   
Промисловість  2267407 100,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 30651 1,3
Переробна промисловість  1872677 82,6
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 116852 5,2
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів з шкіри та  інших 
матеріалів 91926 4,1
Виготовлення виробів з деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність 98934 4,4
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – –
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 116538 5,1
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – –
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 33581 1,5
Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин та 
устатковання к к
Виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 446127 19,7
Виробництво електричного устатковання 495313 21,8
Виробництво машин та устатковання не 
віднесених до інших угрупувань к к
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 318562 14,0
Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин та устатковання 122796 5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 328218 14,5
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 35861 1,6
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СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Індекси сільськогосподарської продукції 
у січні 2019 року 

 
(%) 

Довідково: 
 
 

Січень 2019р.  
до січня  
2018р. 

2018р. до  
2017р.  

(попередні дані)

Січень 2018р. 
до січня 2017р.

    

Продукція сільського господарства1 

Господарства усіх категорій 102,8 106,5 96,4

у тому числі 

підприємства 122,5 122,8 64,8

господарства населення 102,4 105,1 97,3
 

  
  

1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, 
починаючи з січня–червня − на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва. 
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Виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин за категоріями 

господарств 
у січні 2019 року 

 
 Січень 

2019 р. 
У % до січня 

2018р. 
   

Господарства усіх категорій 
Виробництво продукції тваринництва 9,1 100,0
м’ясо (реалізація на забій  
сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т 
молоко, тис.т  16,4 102,2
яйця, млн.шт 16,5 101,0

Кількість сільськогосподарських тварин  
(на 1 лютого), тис. голів 
велика рогата худоба 126,3 101,1
у т.ч. корови 83,2 100,5

свині 218,2 102,5
вівці та кози 143,6 102,9
птиця свійська 2958,4 102,9

Підприємства 
Виробництво продукції тваринництва 
м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських 
тварин у живій масі), тис.т 

0,1 39,4

молоко, тис.т  0,1 83,2
яйця, млн.шт 0,0 83,6

Кількість сільськогосподарських тварин  
(на 1 лютого), тис. голів 
велика рогата худоба 1,4 91,1
у т.ч. корови 0,7 65,3

свині 21,3 117,7
вівці та кози 6,4 110,8
птиця свійська 36,7 135,4

Господарства населення 
Виробництво продукції тваринництва 
м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських 
тварин у живій масі), тис.т 

9,0 101,2

молоко, тис.т  16,3 102,3
яйця, млн.шт 16,5 101,1

Кількість сільськогосподарських тварин  
(на 1 лютого), тис. голів 
велика рогата худоба 124,9 101,2
у т.ч. корови 82,5 100,9

свині 196,9 101,0
вівці та кози 137,2 102,6
птиця свійська 2921,7 102,6
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Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1  
по районах у січні 2019 року 

 

 

М’ясо (реалізація на 
забій 

сільськогосподарських 
тварин у живій масі), ц 

Молоко, 
ц 

Яйця, 
тис.шт 

 
Закарпатська область 661 748 32,1

райони 

Берегівський – к –

Великоберезнянський – – –

Виноградівський к к к

Воловецький к к –

Іршавський – к –

Міжгірський – – –

Мукачівський 475 к к

Перечинський – – –

Рахівський – – –

Свалявський – – –

Тячівський 161 490 –

Ужгородський – – –

Хустський – к –
 

  
  

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 
200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 
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Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1  

по районах на 1 лютого 2019 року 
 

Велика рогата худоба, голів 
 

усього у т.ч. корови 
Свині, 
голів 

Птиця 
свійська, 
тис. голів 

     
Закарпатська область 1382 662 21122 36,7

райони  

Берегівський к к 1523 –

Великоберезнянський – – – –

Виноградівський к к к 15,8

Воловецький к к к –

Іршавський к к к –

Міжгірський – – – –

Мукачівський к к 10577 к

Перечинський – – – –

Рахівський к к – –

Свалявський – – – –

Тячівський 552 292 к –

Ужгородський к к – –

Хустський 167 89 – к
 

  
  

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 
200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 
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Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в 
підприємствах, які безпосередньо їх вирощують1 та підприємствах, що 
займаються їхнім зберіганням та переробленням на 1 січня 2019 року 

 
Загальна 

наявність, т 
У  % до  

1 січня 2018р. 
  

Культури зернові та зернобобові  19097,5 38,8

у тому числі 

пшениця 2093,0 103,5

кукурудза 16283,7 35,4

ячмінь 373,6 87,8

жито  к к

Соняшник 657,2 1341,2
 

  
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 55) по підприємствах з основним видом економічної 
діяльності за кодами 01.1 − 01.6 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських 
угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га). 
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Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в 
підприємствах, які безпосередньо їх вирощують1 та підприємствах, що 
займаються їхнім зберіганням та переробленням на 1 лютого 2019 року 

 
Загальна 

наявність, т 
У  % до  

1 лютого 2018р. 
  

Культури зернові та зернобобові  16125,3 27,8

у тому числі 

пшениця 2278,9 237,0

кукурудза 13449,3 24,0

ячмінь 336,6 109,8

жито  – –

Соняшник к к
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 54. 
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Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 
у 2018 році 

 
Обсяг надходжень Середня ціна купівлі

 
 т 

у % до  
2017р. 

грн  
за т 

у % до  
2017р. 

  

Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 
Загальне надходження  к к х х
Куплено − усього к к к к
у т.ч. у населення – – – –

Куплено сільськогосподарських 
тварин за видами  
велика рогата худоба – – – –
cвині к к к к
птиця свійська – – – –

Надійшло на перероблення власно 
вирощених переробними 
підприємствами тварин  – – х х
Прийнято на давальницьких засадах – – х х

Молоко  
Загальне надходження – – х х
Куплено − усього  – – – –
у т.ч. у населення – – – –

Надійшло на перероблення молока, 
виробленого переробними 
підприємствами  – – х х
Прийнято на давальницьких засадах – – х х
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Запаси палива 
на 1 лютого 2019 року 

 
Приріст, зниження (-) 
на 1 лютого 2019р. до  

 
На 1 лютого  

2019р. 1 січня  
2019р., у % 

1 лютого 
2018р., у % 

    
Вугілля кам’яне, тис.т 4,0 –25,5 62,6
Вугілля буре, тис.т 1,1 70,1 163,3
Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т – – –
Бензин моторний, тис.т 0,4 –2,4 62,9
Газойлі (паливо дизельне), тис.т 1,8 44,7 15,0
Мазути паливні важкі, тис.т 0,0 –3,7 –24,9
Пропан і бутан скраплені, тис.т 0,0 –20,3 –77,1
                      

Використання палива 
за січень 2019 року 

 
Приріст, зниження (-) 

за січень 2019р.  
 

За січень 
2019р.  до грудня 

2018р., у % 
до січня  

2018р., у % 
    
Вугілля кам’яне, тис.т 2,6 14,2 96,0
Вугілля буре, тис.т 0,1 –14,9 –37,0
Нафта сира, включаючи газовий 
конденсат, тис.т – – –
Газ природний, млн.м куб. 75,6 12,2 0,1
Бензин моторний1, тис.т 1,1 91,3 127,8
Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т 5,7 4,8 32,1
Мазути паливні важкі, тис.т 0,0 326,2 7328,6
Пропан і бутан скраплені1, тис.т 0,0 –4,4 –2,5
 

  
  

1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. 

 
Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного − 3,6 тис.т, газойлів (палива 
дизельного) − 5,3 тис.т, пропану і бутану скраплених − 1,0 тис.т. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності 
 у січні 2019 року  

(відсотків) 
Січень 2019р. 

до 
грудня 2018р. 

Січень 2019р. 
до 

січня 2018р. 
 

Промисловість 97,8 109,6
Добувна та переробна промисловість 97,3 110,4
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 30,0 47,7
Переробна промисловість 98,6 111,2
з неї 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 82,0 105,4
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 86,4 77,6
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 107,9 85,4
виробництво коксу та продуктів  
нафтоперероблення – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 86,1 77,0
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів к к
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 85,5 102,4
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 69,6 65,6
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 106,6 125,3

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 100,3 105,9
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Обсяг реалізованої промислової продукції  
за видами діяльності у 2018 році 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції     
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

тис.грн 
у % до всієї реалізованої 

продукції 

 
Промисловість 23829819,9 100,0
Добувна та переробна промисловість 17633928,4 74,0
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 269425,0 1,1
Переробна промисловість 17364503,4 72,9
з неї 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1663026,1 7,0
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 1510589,3 6,3
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 1528022,6 6,4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 1385772,4 5,8
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів к к
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 470575,6 2,0
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 155291,4 0,7
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 9288356,4 39,0

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 5853354,3 24,6
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 342537,2 1,4

 
Примітка. Дані за видами діяльності сформовано за однорідними продуктами. 
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Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах 
у 2018 році 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) без ПДВ та акцизу  
 

тис.грн 
у % до всієї реалізованої 

продукції  

 
Закарпатська область 23829819,9 100,0

м.Ужгород 4416665,9 18,5

м.Берегово 657600,4 2,8

м.Мукачево 2647670,9 11,1

м.Хуст 269313,0 1,1

м.Чоп 119277,4 0,5

райони 

Берегівський 268115,0 1,1

Великоберезнянський 237680,8 1,0

Виноградівський 1451615,4 6,1

Воловецький 54378,7 0,2

Іршавський 208633,3 0,9

Міжгірський 88618,3 0,4

Мукачівський 771365,9 3,3

Перечинський 1414203,3 5,9

Рахівський 210260,0 0,9

Свалявський 906987,8 3,8

Тячівський 341910,5 1,4

Ужгородський 9374253,7 39,3

Хустський 391269,6 1,7

 

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено 
на підставі ф. № 1-ПЕ (місячна). 
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Виробництво промислової продукції за видами 
та її запаси на складах підприємств-виробників 

у січні 2019 року 
 

 

Вироблено 
за січень 
2019р. 

Січень 2019р. 
до січня 

2018р., у % 

Запаси 
виробленої 
готової 
продукції 
на кінець 
січня 

    
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Камінь дроблений (щебінь), який 
використовується як наповнювач бетону  
для дорожнього покриття та подібних цілей 
(крім гальки, гравію та кремнію) тис.т 34,7 53,1 104,9

Переробна промисловість 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, 
напівтуші (уключаючи оброблені  
сіллю чи консервантами для  
тимчасового зберігання), т 86 63,2 20
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса 
субпродуктів чи крові тварин та подібні 
вироби і харчові продукти на їхній основі 
(крім виробів ковбасних з печінки та страв 
готових), т 111 81,0 –
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, т  617 85,9 –
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л к к к
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 1203,2 91,6 541,8
Сукні трикотажні машинного або ручного 
в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт  8,0 58,8 –
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 
вітрозахисні та подібні вироби (крім 
піджаків та блейзерів,  трикотажних,  
просочених, з покриттям, ламінованих або 
гумованих),  чоловічі та хлопчачі, тис.шт     4,6 41,4 3,2
Пальта та  плащі тощо, жіночі та дівчачі, 
тис.шт     к к к
Футболки, майки і подібні вироби, 
трикотажні машинного або ручного  
в’язання, тис.шт  35,1 48,5 –
Жакети та блейзери (крім трикотажних), 
жіночі та дівчачі, тис.шт 8,8 58,3 –
Сукні, (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт к к к
Спідниці та спідниці-брюки (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 6,6 117,9 –
Блузки, сорочки та батники трикотажні 
машинного або ручного в’язання жіночі та 
дівчачі, тис.шт 25,2 52,3 –
Деревина з ялини та смереки уздовж 
розпиляна чи розколота, розділена на шари 
чи лущена, завтовшки більше  
6 мм, тис.м3 2,9 111,5 1,0
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Продовження 

 

Вироблено 
за січень 
2019р. 

Січень 2019р. 
до січня 

2018р., у % 

Запаси 
виробленої 
готової 
продукції 
на кінець 
січня 

 
Деревина хвойних порід уздовж розпиляна 
чи розколота, розділена на шари чи лущена, 
завтовшки більше 6 мм (крім деревини із 
ялини, смереки та сосни), тис.м3 к к к
Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) 
уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм 
(крім брусків, планок та фриз для паркетного 
або дерев’яного покриття підлоги, дубових) 
тис.м3  2,4 72,7 0,6
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина 
інша  уздовж розпиляна,  розділена на шари 
чи лущена завтовшки 6 мм і менше, з 
деревини листяних порід, м3 454 61,2 1565
Вікна, двері балконні та їх рами,  
з деревини, шт  к к к
Двері та їх  коробки і  пороги, з деревини, шт 32 43,8 31
Гранули та брикети з пресованої або 
агломерованої деревини, залишків або 
відходів рослинного походження, т 656 79,5 1363
Коробки та ящики, з паперу або картону 
гофрованих, т 19 63,3 13
Вугілля деревне, агломероване чи 
неагломероване (уключаючи вугілля зі 
шкарлупи або горіхів), т 3136 102,4 4356
Елементи конструкцій збірні для 
будівництва з цементу, бетону або каменю 
штучного, тис.т к к к
Розчини бетонні, готові для використання, 
тис.т 5,4 200,0 х
Меблі для сидіння м’які з дерев’яним 
каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з 
дивану та двох крісел; крім обертових), шт 3686 222,6 5103
Меблі кухонні, шт к к к
Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім 
дзеркал, призначених для всановлення на 
підлозі, сидінь), шт 1829 59,1 4096
Меблі для спалень дерев’яні (крім 
вмонтованих у стіну шаф, каркасів 
матрацних, світильників освітлювального 
устатковання, дзеркал, призначених для 
всановлення на підлозі, сидінь), шт 3883 37,4 3428

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
Електроенергія, млн.кВт год 4,0 27,2 х

 
    

Примітка. Інформація сформована за результатами державного статистичного спостереження 
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". 
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БУДІВНИЦТВО 
 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  
у січні 2019 року 

 
Вироблено будівельної продукції   

тис.грн 
у % до 

загального 
обсягу 

у % до січня  
2018р. 

    
Будівництво 38157 100,0 95,2

Будівлі 11279 29,6 104,5

   житлові 1501 4,0 31,2

   нежитлові 9778 25,6 168,8

Інженерні споруди 26878 70,4 91,7
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Обсяг виробленої будівельної продукції по містах та районах 
у січні 2019 року 

 
Вироблено будівельної продукції   
тис.грн у % до загального обсягу

   
Закарпатська область 38157 100,0

м.Ужгород 15668 41,1

м.Берегово к к

м.Мукачево 5971 15,6

м.Хуст к к

м.Чоп – –

райони 

Берегівський к к

Великоберезнянський к к

Виноградівський 737 1,9

Воловецький – –

Іршавський 2501 6,6

Міжгірський к к

Мукачівський к к

Перечинський – –

Рахівський – –

Свалявський к к

Тячівський – –

Ужгородський 12297 32,2

Хустський – –
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Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель 
(нове будівництво) за видами  

у 2018 році 
 

Загальна площа  
усього, 
м2  

у % до 
загального обсягу

у % до 2017р. 

 
Усього 428736 100,0 116,6
у тому числі 
будинки одноквартирні 389367 90,8 122,0
будинки з двома та більше 
квартирами 39369 9,2 81,1
гуртожитки – – –

 
1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку (наказ 
Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).  
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Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель  
(нове будівництво) по містах та районах  

у 2018 році 
 

Загальна площа  
усього, м2  у % до 2017р. 

 
Закарпатська область 428736 116,6

м.Ужгород 57759 107,7

м.Берегово 3161 91,9

м.Мукачево 19277 67,7

м.Хуст 16096 100,4

м.Чоп 1712 935,7

райони 

Берегівський 7124 171,9

Великоберезнянський 2457 192,6

Виноградівський 40714 176,4

Воловецький 3597 78,3

Іршавський 25068 107,7

Міжгірський 12338 114,4

Мукачівський 25491 132,0

Перечинський 4286 103,8

Рахівський 26385 76,9

Свалявський 8453 73,0

Тячівський 89673 146,3

Ужгородський 46961 145,3

Хустський 38184 106,3
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ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК 
 

Перевезення вантажів за видами транспорту 
у січні 2019 року 

 
Вантажооборот  Обсяг перевезених вантажів  

млн.ткм 
у % до січня  

2018р. 
тис.т 

у % до січня  
2018р. 

  
Транспорт 580,9 99,9 536,2 153,3
залізничний1 240,4 93,3 87,7 94,0
автомобільний 340,5 105,2 448,5 174,8
водний – – – –
авіаційний – – – –
 

1 Обсяг відправлених вантажів, за даними регіональної філії "Львівська залізниця" 
(виробничого підрозділу "Ужгородська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії 
"Львівська залізниця") ПАТ "Укрзалізниця". 
 

 
 

Перевезення пасажирів за видами транспорту 
у січні 2019 року 

 
Пасажирооборот Кількість перевезених пасажирів 

млн.пас.км 
у % до січня  

2018р. 
тис. 

у % до січня  
2018р. 

     
Транспорт 274,5 103,6 2782,2 98,8
залізничний1 к к к к
автомобільний 82,5 160,0 2504,7 100,1
водний – –  
авіаційний к к к к
тролейбусний – – – –
трамвайний – – – –
метрополітенівський – – – –
 

1 Обсяг відправлених пасажирів, за даними регіональної філії "Львівська залізниця" 
(виробничого підрозділу "Ужгородська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії 
"Львівська залізниця") ПАТ "Укрзалізниця". 
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Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій  
та поштового зв’язку за 2018 рік 

 
(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; млн.грн) 

 

Обсяг реалізованих 
послуг у сфері 

телекомунікацій та 
поштового зв’язку 

З нього обсяг 
міжнародних 

реалізованих послуг 

 
усього 

з них 
населенню

усього 
з них 

населенню
 

Усього 1259,9 924,3 38,6 11,1
 

у тому числі    
    

поштова та кур’єрська діяльність к к к к
 

телеграфний зв’язок к к к к
 

фіксований телефонний зв’язок 83,8 55,8 5,2 2,0
 

     з нього 
 

     міський 40,7 20,5 х х
 

     сільський 22,9 20,0 х х
 

     міжміський та міжнародний 20,2 15,3 5,2 2,0
 

рухомий (мобільний) зв’язок 907,2 694,0 26,3 2,5
 

супутниковий зв’язок – – – –
 

трансляція, ретрансляція теле- та  
радіопрограм, технічне  
обслуговування й експлуатація  
обладнання в мережах мовлення,  
радіозв’язок 30,7 20,2 – –

 

     з них кабельне телебачення 20,6 20,1 – –
 

проводове мовлення к к х х
 

інтернет-послуги 154,1 117,4 – –
 

  з них з наданням фіксованого  
  (проводового) широкосмугового 
  доступу 142,3 110,8 – –
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Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку 
на 01 січня 2019 року 

 
 

 (од) 
 Міська мережа Сільська мережа 

 
усього 

у т.ч. 
домашні 

усього 
у т.ч. 

домашні 
     

Кількість абонентів фіксованого 
телефонного зв’язку (фіксована 
телефонна лінія) 52188 30204 34800 30600
 

   у тому числі 
 

   основних телефонних ліній 50302 30157 34605 30600
 

   з використанням безпроводового  
   доступу – – – –
 

   відомчих АТС, які мають вихід на  
   телекомунікаційну мережу загального 
   користування 1886 47 195 –
 

Кількість таксофонів загального 
користування 63 х 4 х
 

   з них універсальні 63 х 4 х
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі 
товарами Закарпатської області 

у 2018 році 
 

Експорт Імпорт  
тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

Сальдо 

 
Усього 1659251,3 114,7 1516295,7¹ 113,0 142955,6
у тому числі 
Австралiя                                  46,4 143,2 313,9 107,1 –267,5
Австрiя                                      89604,9 115,9 53735,5 132,2 35869,4
Азербайджан                            196,2 233,8 – – 196,2
Албанiя                                     64,1 3445,2 – – 64,1
Аргентина                                 – – 456,3 140,2 –456,3
Афганiстан                                – – 23,4 – –23,4
Бангладеш                                 – – 37,0 398,9 –37,0
Бахрейн                                     – – 36,8 – –36,8
Бельгiя                                       4100,9 79,8 14259,3 133,7 –10158,4
Бiлорусь                                    2552,6 134,4 9533,7 177,6 –6981,1
Болгарiя                                    1880,2 231,9 1726,6 114,5 153,6
Боснiя i Герцеговина               562,9 101,0 1689,3 107,2 –1126,4
Бразилiя                                    – – 845,6 16,7 –845,6
Велика Британія                       4657,9 83,4 11103,2 109,7 –6445,3
В’єтнам                                     1135,6 575,6 2350,8 108,6 –1215,2
Вiрменiя                                    21,3 104,2 – – 21,3
Гана                                           33,1 241,1 – – 33,1
Гватемала                                  – – 26,0 137,5 –26,0
Гондурас                                   – – 93,7 225,3 –93,7
Гонконг                                     – – 3303,4 174,3 –3303,4
Грецiя                                        388,1 86,4 1055,3 120,9 –667,2
Грузiя                                        3100,0 87,8 18,5 74,2 3081,5
Данiя                                          3280,9 145,4 1975,3 132,0 1305,6
Еквадор                                     23,8 1191,0 1526,4 44,1 –1502,6
Естонiя                                      8447,4 100,9 30,0 16,3 8417,4
Ефiопiя                                      – – 71,8 75,4 –71,8
Єгипет                                       518,6 57,4 274,1 1944,0 244,5
Iзраїль                                       2825,4 247,5 7042,5 147,8 –4217,1
Iндiя                                           334,9 9,9 6723,8 77,3 –6388,9
Iндонезiя                                   108,6 9,9 5000,6 127,8 –4892,0
Iрак                                            551,3 2390,9 – – 551,3
Iран, Iсламська Республiка     100,2 9,6 21,2 20,0 79,0
Iрландiя                                     29,3 185,6 746,6 126,9 –717,3
Iсландiя                                     – – 643,5 5219,0 –643,5
Iспанiя                                       6189,4 130,2 8028,4 124,8 –1839,0
Iталiя                                         49241,8 108,2 107499,3 115,2 –58257,5
Йорданiя                                   166,5 4,3 – – 166,5
Казахстан                                  350,5 107,1 5007,1 639,1 –4656,6
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Продовження 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

Сальдо 

 
Канада                                       2820,2 167,8 278,2 37,0 2542,0
Китай                                         981,0 174,8 250759,4 127,9 –249778,4
Колумбiя                                   – – 174,5 172,8 –174,5
Корея, Республiка                    4,0 0,4 25270,8 190,3 –25266,8
Коста-Рика                                – – 239,7 182,2 –239,7
Кот-Д’Івуар                              – – 319,2 – –319,2
Латвiя                                        228,9 266,8 10445,0 131,3 –10216,1
Литва                                         3349,1 66,4 6308,1 157,0 –2959,0
Лiван                                         454,4 536,9 – – 454,4
Лівія                                          26,7 190,6 – – 26,7
Лiхтенштейн                             95,2 300,3 33,2 311,4 62,0
Люксембург                              67,5 – 523,6 102,6 –456,1
Малайзiя                                   39,4 25,9 21292,1 102,2 –21252,7
Мальта                                      – – 1136,2 98,2 –1136,2
Марокко                                    35,1 9,0 1599,4 102,5 –1564,3
Мексика                                    36,1 – 6053,0 118,0 –6016,9
Мозамбiк                                   15,8 – 19,0 638,2 –3,2
Молдова,Республіка                700,7 106,0 238,0 7,1 462,7
Науру                                        – – 42,2 8774,0 –42,2
Нiдерланди                               32328,9 95,7 13727,5 128,7 18601,4
Нiмеччина                                 131509,1 118,8 190093,1 105,6 –58584,0
Нова Зеландiя                           – – 75,6 95,5 –75,6
Нова Каледонiя                        – – 20,6 849,1 –20,6
Норвегія                                    – – 927,7 185,8 –927,7
Oб’єднанi Арабськi Емiрати   561,0 57,4 40,0 10,5 521,0
Пакистан                                   – – 264,7 21,2 –264,7
Панама                                      – – 63,8 1475,7 –63,8
Пiвденна Африка                     – – 122,9 243,5 –122,9
Польща                                      96650,4 100,0 68589,6 100,8 28060,8
Португалiя                                54,8 65,0 12155,4 94,6 –12100,6
Республіка Македонія 
(Колишня Югославська 
Республіка) 439,2 36,8 45,2 3286,8 394,0
Росiйська Федерацiя                7366,3 96,5 4589,1 19,5 2777,2
Румунiя                                     44553,5 105,2 31961,6 113,1 12591,9
Сальвадор                                 – – 108,0 208,7 –108,0
Сан-Марино                              1024,7 104,1 44,5 – 980,2
Саудiвська Аравiя                    56,9 10,9 – – 56,9
Свазiленд                                  – – 30,8 105,4 –30,8
Сербія                                        1841,6 82,2 8559,9 90,2 –6718,3
Сингапур                                   6,1 – 4304,9 96,2 –4298,8
Словаччина                               103600,8 149,1 30543,3 105,8 73057,5
Словенiя                                    1055,2 132,0 4651,8 92,7 –3596,6
США                                          5422,6 151,3 12891,5 98,7 –7468,9
Сьєрра-Леоне                           – – 61,7 82,6 –61,7
Таїланд                                      34,2 506,7 10520,8 103,4 –10486,6
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Продовження 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

Сальдо 

 
Тайвань, Провiнцiя Китаю      – – 66531,8 131,5 –66531,8
Тунiс                                          1215,5 1511,8 85,6 124,5 1129,9
Туреччина                                 2016,5 154,3 12803,3 104,3 –10786,8
Туркменистан                           – – 23,8 – –23,8
Уганда                                       – – 21,3 316,0 –21,3
Угорщина                                  930823,2 119,5 177401,5 121,5 753421,7
Узбекистан                               1020,7 113,2 – – 1020,7
Фiлiппiни                                  225,2 – 16460,2 103,4 –16235,0
Фiнляндiя                                  545,9 570,9 19802,7 91,6 –19256,8
Францiя                                     9016,8 125,1 10148,9 101,3 –1132,1
Хорватiя                                    2354,4 126,1 1757,3 474,5 597,1
Чехія                                          58438,6 122,0 148169,7 106,7 –89731,1
Чилi                                           20,9 – 0,2 – 20,7
Чорногорія                                188,7 46,4 16,4 42,1 172,3
Швейцарiя                                827,7 179,5 29722,1 113,7 –28894,4
Швецiя                                      2224,7 108,0 1744,2 119,3 480,5
Шри-Ланка                               – – 239,7 63,3 –239,7
Японiя                                       – – 30390,6 101,8 –30390,6

 
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 77) з урахуванням поставок газу природного. 
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Товарна структура зовнішньої торгівлі Закарпатської області 
у 2018 році 

 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД тис.дол. 

США 
у % до 
2017р. 

у % до
загаль-
ного 
обсягу

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

 

Усього                                     1659251,3 114,7 100,0 1516295,71 113,0 100,0
 

I. Живi тварини; продукти 
тваринного походження         1874,2 99,1 0,1 11570,2 126,0 0,8
01 живi тварини                      165,0 115,8 0,0 231,7 60,3 0,0
02 м’ясо та їстивнi 
субпродукти                            – – – 27,3 66,3 0,0
03 риба i ракоподібні              – – – 2031,6 651,9 0,1
04 молоко та молочнi 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед                     1690,0 97,3 0,1 851,8 136,0 0,1
05 інші продукти 
тваринного походження         19,2 162,2 0,0 8427,7 107,8 0,6
 

II. Продукти рослинного 
походження                             72248,4 126,3 4,4 13830,3 99,6 0,9
06 живі дерева та інші 
рослини                                    284,4 209,8 0,0 2710,4 226,9 0,2
07 овочi                                    1479,9 51,2 0,1 264,8 221,4 0,0
08 їстівнi плоди та горiхи      13680,6 160,8 0,8 6300,9 71,5 0,4
09 кава, чай                              331,2 71,3 0,0 3092,8 90,8 0,2
10 зерновi культури                21272,0 103,7 1,3 1098,4 860,6 0,1
11 продукцiя 
борошномельно-круп’яної 
промисловості                         76,7 65,4 0,0 197,7 198,0 0,0
12 насiння і плоди олійних 
рослин                                      35098,5 143,4 2,1 90,1 223,9 0,0
13 шелак природний               – – – 74,8 82,1 0,0
14 рослинні матеріали для 
виготовлення                           25,1 33,8 0,0 0,3 15,2 0,0
 

ІІІ. Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 329,6 22,7 0,0 22,1 64,9 0,0
15 Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 329,6 22,7 0,0 22,1 64,9 0,0
 

IV. Готові харчові продукти  35509,3 69,0 2,1 68595,6 103,5 4,5
16 продукти з м’яса, риби      131,0 121,9 0,0 282,2 117,1 0,0
17 цукор і кондитерські 
вироби з цукру                        326,1 79,6 0,0 633,0 127,7 0,0
18 какао та продукти з нього 769,0 72,1 0,0 1566,4 110,9 0,1
19 готові продукти із зерна    187,4 63,1 0,0 726,4 102,5 0,0
20 продукти переробки 
овочів                                       3398,8 168,2 0,2 923,8 96,1 0,1
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Продовження 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД тис.дол. 

США 
у % до 
2017р. 

у % до
загаль-
ного 
обсягу

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

 

21 різнi харчовi продукти      130,3 108,3 0,0 320,9 138,1 0,0
22 алкогольні і 
безалкогольні напої та оцет   21438,2 77,2 1,3 45101,2 102,6 3,0
23 залишки і вiдходи 
харчової промисловості         65,6 32,2 0,0 468,3 112,5 0,0
24 тютюн і промислові 
замінники тютюну                  9062,8 46,5 0,5 18573,3 103,9 1,2
 

V. Мiнеральнi продукти         931,4 104,1 0,1 30261,9 99,6 2,0
25 сіль; сірка; землі та 
каміння                                     823,4 97,5 0,0 1479,0 103,0 0,1
26 руди, шлак і зола                – – – 4,5 – 0,0
27 палива мінеральні; нафта 
і продукти її перегонки          108,0 214,8 0,0 28778,4 99,4 1,9
 

VI. Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловостi                         28444,7 96,0 1,7 33998,6 102,4 2,2
28 продукти неорганiчної 
хiмiї                                          444,7 271,7 0,0 180,7 120,7 0,0
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 13984,9 101,1 0,8 8717,5 98,6 0,6
30 фармацевтична продукція – – – 667,8 97,6 0,0
31 добрива                               0,4 – 0,0 820,0 105,3 0,1
32 екстракти дубильнi            202,4 169,9 0,0 3699,7 114,4 0,2
33 ефiрнi олії                           12730,3 88,2 0,8 13187,9 118,1 0,9
34 мило, поверхнево-активні 
органічні речовини                 927,9 94,2 0,1 1655,1 81,9 0,1
35 бiлковi речовини                54,2 113,4 0,0 2192,9 90,6 0,1
36 порох і вибуховi 
речовини                                  0,3 5,8 0,0 – – –
37 фотографічні або 
кiнематографічні товари        32,4 298,7 0,0 59,8 98,2 0,0
38 різноманітна хімічна 
продукція                                 67,2 491,4 0,0 2817,0 73,6 0,2
 

VII. Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них     10989,1 150,1 0,7 173468,6 117,6 11,4
39 пластмаси, полімерні 
матеріали                                10213,0 155,9 0,6 155222,7 116,9 10,2
40 каучук, гума                       776,1 100,9 0,0 18245,9 123,7 1,2
 

VIII. Шкури необроблені, 
шкіра вичищена                      22797,2 99,5 1,4 20549,0 100,0 1,4
41 шкури                                  91,9 71,1 0,0 11707,3 90,2 0,8
42 вироби із шкiри                  22705,3 99,8 1,4 8436,1 112,4 0,6
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Продовження 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД тис.дол. 

США 
у % до 
2017р. 

у % до
загаль-
ного 
обсягу

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

 

43 натуральне та штучне 
хутро                                        – – – 405,6 648,7 0,0
 

IX. Деревина і вироби з 
деревини                                  136971,2 114,0 8,3 1591,5 83,4 0,1
44 деревина і вироби з 
деревини                                  136682,2 114,0 8,2 1470,9 83,0 0,1
45 корок та вироби з нього    0,3 – 0,0 117,4 87,1 0,0
46 вироби із соломи                288,8 117,2 0,0 3,2 – 0,0
 

X. Маса з деревини або 
інших волокнистих 
целюлозних матеріалів           1160,2 91,7 0,1 22789,9 114,4 1,5
47 маса з деревини                  – – – 459,9 741,3 0,0
48 папiр та картон                   956,2 98,4 0,1 19427,3 112,0 1,3
49 друкована продукція         204,0 69,4 0,0 2902,7 115,4 0,2
 

ХI. Текстильні матеріали та 
текстильні вироби                   134970,7 109,1 8,1 127818,7 101,5 8,4
50 шовк                                    – – – 98,9 217,9 0,0
51 вовна                                   349,4 120,2 0,0 7623,2 138,0 0,5
52 бавовна                               276,6 100,4 0,0 20115,8 86,6 1,3
53 іншi текстильнi волокна    4,6 26,5 0,0 528,4 89,2 0,0
54 нитки синтетичні або 
штучні                                      602,8 154,5 0,0 17697,7 100,5 1,2
55 синтетичні або штучні 
штапельнi волокна                  100,7 261,2 0,0 8839,6 110,5 0,6
56 вата                                      138,5 67,4 0,0 6875,1 85,9 0,5
57 килими                                – – – 0,8 11,4 0,0
58 спецiальнi тканини            154,5 62,3 0,0 7695,9 87,4 0,5
59 текстильнi матерiали         419,1 68,0 0,0 32306,5 106,4 2,1
60 трикотажні полотна           98,6 102,0 0,0 9661,9 95,8 0,6
61 одяг та додаткові речі до 
одягу, трикотажні                   24428,7 106,7 1,5 3490,6 98,4 0,2
62 одяг та додаткові речі до 
одягу, текстильні                    65245,8 105,8 3,9 4167,4 107,2 0,3
63 іншi готовi текстильні 
вироби                                      43151,5 116,7 2,6 8716,8 140,8 0,6
 

XII. Взуття, головнi убори, 
парасольки                               38743,5 115,9 2,3 12301,2 126,8 0,8
64 взуття                                  38045,8 114,6 2,3 12290,7 126,9 0,8
65 головнi убори                     697,6 323,3 0,0 8,2 37,5 0,0
66 парасольки                          0,0 300,7 0,0 1,0 345,0 0,0
67 обробленi пір’я та пух       – – – 1,3 801,9 0,0
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Продовження 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД тис.дол. 

США 
у % до 
2017р. 

у % до
загаль-
ного 
обсягу

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

 

XIII. Вироби з каменю, 
гіпсу, цементу                         449,6 80,0 0,0 13384,7 132,6 0,9
68 вироби з каменю, гiпсу, 
цементу                                    324,3 89,6 0,0 2318,9 122,7 0,2
69 керамiчнi вироби               14,6 132,7 0,0 1444,9 143,0 0,1
70 скло та вироби із скла       110,8 58,4 0,0 9621,0 133,8 0,6
 

XIV. Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне 
або напівдорогоцінне 
каміння                                     17,8 44,8 0,0 241,2 116,3 0,0
71 Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне 
або напівдорогоцінне 
каміння                                     17,8 44,8 0,0 241,2 116,3 0,0
 

XV. Недорогоцінні метали 
та вироби з них                       10412,3 112,1 0,6 71056,5 104,9 4,7
72 чорнi метали                       285,0 493,7 0,0 3786,2 49,8 0,2
73 вироби з чорних металiв   6171,2 115,7 0,4 35355,5 117,2 2,3
74 мiдь i вироби з неї              35,9 47,6 0,0 5534,4 131,5 0,4
76 алюмiнiй i вироби з нього 434,4 143,7 0,0 15165,3 103,4 1,0
78 свинець і вироби з нього   – – – 77,3 235,5 0,0
79 цинк i вироби з нього        317,6 52189,5 0,0 269,9 4962,6 0,0
80 олово і вироби з нього       250,9 12192,4 0,0 988,0 102,2 0,1
81 іншi недорогоціннi 
метали                                      7,4 213,1 0,0 160,2 81,1 0,0
82 інструменти, ножовi 
вироби                                      208,2 83,6 0,0 2058,6 95,1 0,1
83 іншi вироби з 
недорогоцінних металiв         2701,7 82,8 0,2 7661,1 99,0 0,5
 

XVI. Машини, обладнання 
та механізми; 
електротехнічне обладнання 1009437,1 117,8 60,8 767640,1 117,5 50,6
84 реактори ядерні, котли, 
машини                                    35882,1 87,3 2,2 94485,8 111,0 6,2
85 електричнi машини            973554,9 119,3 58,7 673154,3 118,5 44,4
 

XVII. Засоби наземного 
транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби         11883,4 146,5 0,7 113777,4 119,6 7,5
86 залізничні локомотиви      114,9 116,9 0,0 10,2 64,7 0,0
87 засоби наземного 
транспорту, крім 
залізничного                            11732,0 146,9 0,7 113328,3 119,3 7,5
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Продовження 
Експорт Імпорт 

Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД тис.дол. 

США 
у % до 
2017р. 

у % до
загаль-
ного 
обсягу

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

 

88 літальні апарати                 24,2 235,8 0,0 438,9 337,3 0,0
89 судна                                   12,4 91,4 0,0 – – –
 

XVIII. Прилади та апарати 
оптичні, фотографічні            10353,6 175,1 0,6 20315,3 82,2 1,3
90 прилади та апарати 
оптичні, фотографічні            10335,4 176,0 0,6 19798,7 81,6 1,3
91 годинники                           9,2 29,4 0,0 12,8 47,6 0,0
92 музичні інструменти         9,0 125,7 0,0 503,8 115,0 0,0
 

XX. Рiзнi промислові товари 131708,3 115,3 7,9 12781,2 108,2 0,8
94 меблi                                    71184,0 111,9 4,3 2312,4 77,9 0,2
95 іграшки                               59271,7 119,6 3,6 6047,2 125,5 0,4
96 рiзнi готовi вироби            1252,6 114,6 0,1 4421,6 109,7 0,3
 

XXI. Твори мистецтва            19,8 – 0,0 5,4 649,3 0,0
97 Твори мистецтва                19,8 – 0,0 5,4 649,3 0,0
 

Товари, придбані в портах     – – – 296,3 75,9 0,0
 

  

1 Див. виноску до табл. на стор. 72. 
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Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами  
у 2018 році 

 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до 
2017р. 

тис.дол. 
США 

у % до 
2017р. 

Сальдо 

      
Усього 307112,7 119,5 27745,4 126,5 279367,3
у тому числі  
Австрія 32264,6 114,3 3595,6 138,4 28669,0
Бельгія 662,7 150,9 к к к
Білорусь 422,6 102,3 48,2 31,1 374,4
Велика Британія 11675,9 99,8 118,2 91,4 11557,7
Данія 1301,6 113,6 – – 1301,6
Естонія 769,9 70,4 к к к
Єгипет к к к к к
Ізраїль 438,3 118,2 – – 438,3
Індія к к – – к
Ірак к к – – к
Іспанія 148,3 170,6 15,6 62,3 132,7
Італія 19374,1 102,4 1300,6 104,4 18073,5
Йорданія к к – – к
Канада 1628,7 190,8 – – 1628,7
Кіпр 4143,9 136,0 к к к
Латвія 383,9 86,1 – – 383,9
Литва 1917,5 107,3 к к к
Молдова, Республіка 206,9 137,9 59,3 435,7 147,6
Нігерія к к – – к
Нідерланди 399,7 165,0 10,9 8,4 388,8
Німеччина 27680,2 115,4 3210,9 105,1 24469,3
Об’єднані Арабські 
Емірати к к – – к
Панама к к – – к
Польща 9592,6 95,0 1204,6 139,4 8388,0
Республіка Македонія 
(Колишня Югославська 
Республіка) 160,6 39,6 – – 160,6
Російська Федерація 743,9 57,0 549,1 89,5 194,8
Румунія 8249,1 110,2 493,3 121,7 7755,8
Сейшельські Острови 229,5 133,2 – – 229,5
Сербія 424,9 18,7 344,2 105,8 80,7
Сирійська Арабська 
Республіка к к – – к
Сингапур к к к к к
Словаччина 8752,0 67,3 4256,9 107,8 4495,1
Словенія 1448,1 101,3 310,2 113,7 1137,9
США 9959,8 155,7 7546,8 328,5 2413,0
Туреччина 285,8 139,1 5,6 331,5 280,2
Угорщина 145364,6 138,0 2949,7 99,5 142414,9
Франція 848,4 127,4 40,8 148,1 807,6
Чехія 10319,8 108,8 208,2 106,1 10111,6
Швейцарія 308,5 141,2 71,8 161,2 236,7
Швеція 481,7 89,4 1,1 – 480,6
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Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами  
у 2018 році 

 
Експорт Імпорт 

Найменування послуги 
згідно з КЗЕП тис.дол. 

США 
у % до  
2017р. 

у % до 
загального
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до  
2017р. 

у % до 
загального
обсягу 

 
Усього  307112,7 119,5 100,0 27745,4 126,5 100,0
Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 248073,3 125,7 80,8 – – –
з них 
послуги для переробки 
товарів з метою 
реалізації за кордоном 247831,1 125,6 80,7 – – –
Транспортні послуги 30906,2 77,8 10,1 10664,1 109,5 38,4
з них  
послуги залізничного 
транспорту 7295,5 47,1 2,4 2010,6 103,3 7,2
послуги автомобільного 
транспорту 21543,7 93,4 7,0 7286,3 110,5 26,3
інші допоміжні та 
додаткові транспортні 
послуги 1977,0 188,1 0,6 1114,5 109,2 4,0

Послуги з ремонту  
та технічного 
обслуговування,  
що не віднесені до 
інших категорій к к к 247,0 50,6 0,9
Послуги, пов’язані з 
подорожами 6230,2 131,8 2,0 2947,0 105,4 10,6
Послуги з будівництва  1974,5 413,1 0,6 186,2 90,9 0,7
Роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної 
власності – – – 3423,9 195,3 12,3
Послуги у сфері телеко-
мунікації, комп’ютерні 
та інформаційні послуги 3833,2 109,3 1,2 6003,7 523,3 21,6
Ділові послуги 15245,7 151,9 5,0 3963,3 69,5 14,3
з них 
професійні та консал-
тингові послуги 10314,3 184,9 3,3 1431,2 48,6 5,1
наукові та технічні 
послуги 50,8 278,6 0,0 1881,2 179,6 6,8
послуги операційного 
лізингу 245,5 32,8 0,1 392,8 113,4 1,4
послуги, пов’язані з 
торгівлею та посеред-
ницькі послуги 4382,6 138,3 1,4 к к к
інші ділові послуги к к к к к к

Послуги приватним 
особам, культурні та 
рекреаційні послуги 776,5 95,9 0,3 – – –
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал  
та боргові інструменти) в області 

у 2018 році1 
 

(тис.дол. США) 
у тому числі з  

Усього країн 
ЄС 

інших 
країн світу

 
Прямі інвестиції нерезидентів  в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 01.01.2018 462727,9 373515,6 89212,3
Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.01.2018 325053,7 251118,1 73935,6
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 26989,3 22827,1 4162,2
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –6262,1 –6229,3 –32,8
Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати,  
перекласифікація інвестицій тощо) –5757,6 –7117,5 1359,9
з них  
курсова різниця2 –5070,7 –3849,5 –1221,2

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 31.12.2018 340023,3 260598,4 79424,9
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та 
позиками, зобов’язання за торговими кредитами та 
інші зобов’язання перед прямими інвесторами) 
на 01.01.2018 137674,2 122397,5 15276,7
на 31.12.2018 157868,0 144357,8 13510,2
Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 31.12.2018 497891,3 404956,2 92935,1
 

  
  

1 Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 31.12.2018 є попередніми. 
2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних 
інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою 
Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь 
результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти 
відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
з країн світу1 в область за видами економічної діяльності  

(за найбільшими обсягами) у 2018 році 
 

(тис.дол. США) 
Обсяги інвестицій на  

01.01.2018 31.12.2018 
  
Нідерланди 63254,1 74953,8
у тому числі  
промисловість 62802,3 74502,0
переробна промисловість к к
  

Німеччина 46273,5 43857,5
у тому числі  
промисловість 45132,1 42684,4
переробна промисловість 45132,1 42684,4

будівництво к к
  

Польща 36495,1 36438,1
у тому числі  
промисловість 36491,3 36438,1
переробна промисловість 36427,5 36373,5

  
Японія к к
у тому числі  
промисловість к к
переробна промисловість к к

  
Австрія 27026,0 28575,2
у тому числі  
промисловість 22044,0 23422,6
переробна промисловість 22044,0 23422,6

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 3456,7 3460,5
операції з нерухомим майном к к
  

США 22674,8 26263,1
у тому числі  
промисловість 15517,5 19057,6
переробна промисловість 15517,5 19057,6

тимчасове розміщування й організація харчування к к
операції з нерухомим майном 2805,5 2819,0

 

  

  

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.  
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  
в області за видами економічної діяльності 

у 2018 році 
 

Обсяги інвестицій на 
01.01.2018 31.12.2018 

 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

 

Усього 325053,7 100,0 340023,3 100,0

Сільське, лісове та рибне господарство 2698,7 0,8 3263,2 1,0

Промисловість 267001,5 82,2 277902,7 81,7

добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 911,4 0,3 912,8 0,2

переробна промисловість 264462,7 81,4 275535,6 81,0

постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 337,3 0,1 209,3 0,1

водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами  1290,1 0,4 1245,0 0,4

Будівництво 2137,3 0,7 2054,6 0,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 3280,7 1,0 3170,1 0,9

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  20897,4 6,4 20954,9 6,2

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 6831,3 2,1 6587,5 1,9

Операції з нерухомим майном  13813,3 4,2 17342,1 5,1

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 7378,6 2,3 7100,6 2,1

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – –

Надання інших видів послуг  – – – –

Інші види економічної діяльності 1014,9 0,3 1647,6 0,5
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові 
інструменти) з області  

у 2018 році 
 

(тис.дол. США) 
Обсяги інвестицій на  

01.01.2018 31.12.2018 
   
Усього к к
у тому числі 
акціонерний капітал к к
боргові інструменти – –
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Індекси споживчих цін  
у січні 2019 року 

 
(відсотків) 

До попереднього місяця 
До грудня 

попереднього року
 

листопад 
2018р. 

грудень 
2018р. 

січень 
2019р. 

січень 
2019р. 

січень 
2018р. 

      
Індекс споживчих цін  101,4 101,1 100,4 100,4 102,4
Продукти харчування та 
безалкогольні напої 101,4 102,3 101,3 101,3 102,7

Продукти харчування  101,4 102,3 101,3 101,3 102,8
Хліб і хлібопродукти   101,5 100,3 100,7 100,7 101,0
Хліб   101,9 100,4 101,1 101,1 101,4
Макаронні вироби   101,8 101,3 101,0 101,0 102,4

М’ясо та м’ясопродукти 100,3 100,6 100,6 100,6 101,2
Риба та продукти з риби 100,1 100,2 101,1 101,1 101,7
Молоко, сир та яйця   101,6 102,1 100,3 100,3 102,7
Молоко  101,5 102,1 100,9 100,9 102,5
Сир і  м’який сир (творог) 102,7 102,0 101,4 101,4 101,5
Яйця 100,5 100,5 97,7 97,7 104,2

Олія та жири   101,2 101,1 99,4 99,4 101,3
Масло   101,9 101,8 100,1 100,1 101,8
Олія соняшникова 100,3 100,7 98,4 98,4 100,2

Фрукти   95,9 102,4 103,4 103,4 111,7
Овочі 112,6 116,3 109,3 109,3 107,9
Цукор 96,2 101,0 100,1 100,1 99,0

Безалкогольні напої 101,0 100,8 100,0 100,0 101,3
Алкогольні напої, тютюнові 
вироби 100,7 100,8 100,6 100,6 102,6

Алкогольні напої 100,8 99,8 99,8 99,8 101,6
Тютюнові вироби 100,5 101,6 101,6 101,6 103,4

Одяг і взуття 99,5 99,4 95,2 95,2 98,9
Одяг  101,3 98,0 94,7 94,7 99,5
Взуття 96,5 101,8 95,7 95,7 97,8

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 107,3 101,7 100,0 100,0 100,6

Утримання та ремонт житла 100,3 102,2 99,7 99,7 101,4
Водопостачання  100,0 100,0 100,0 100,0 101,0
Каналізація  100,0 100,0 100,0 100,0 101,5
Утримання будинків та 
прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 100,0 104,4
Електроенергія   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природний газ 122,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Продовження 
До попереднього  

місяця 
До грудня  

попереднього року
 

листопад 
2018р. 

грудень 
2018р. 

січень 
2019р. 

січень 
2019р. 

січень 
2018р. 

      
Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 100,6 101,1 100,7 100,7 101,6

Меблі та предмети обстановки, 
килими та інші види покриттів 
для підлоги 100,7 100,4 100,3 100,3 100,7
Домашній текстиль 101,2 100,2 100,6 100,6 100,1
Побутова техніка 100,3 102,2 100,0 100,0 102,3

Охорона здоров’я 101,8 100,5 101,2 101,2 104,1
Фармацевтична продукція, 
медичні товари та обладнання 99,7 100,6 101,3 101,3 101,4
Амбулаторні послуги  106,4 100,0 102,3 102,3 109,0

Транспорт 99,9 98,4 98,0 98,0 102,7
Купівля транспортних засобів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,8
Паливо та мастила   97,7 94,7 93,9 93,9 104,2
Транспортні послуги 102,5 101,5 100,7 100,7 103,3
Залізничний пасажирський 
транспорт  100,0 100,0 99,2 99,2 103,3
Автодорожній пасажирський 
транспорт  102,7 101,6 100,9 100,9 103,3

Зв’язок 101,3 100,7 102,0 102,0 104,0
Відпочинок і культура 100,9 100,6 100,9 100,9 102,4

Аудіотехніка, фотоапаратура 
та обладнання для обробки 
інформації  99,4 100,7 100,1 100,1 101,5
Послуги відпочинку та 
культури 101,6 101,8 103,7 103,7 106,0
Газети, книжки та 
канцелярські товари 101,2 100,0 100,6 100,6 101,1

Освіта 100,0 100,0 101,0 101,0 104,4
Дошкільна та початкова освіта 100,0 100,0 107,5 107,5 134,8
Середня освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Вища освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ресторани та готелі 100,9 100,9 101,0 101,0 100,9
Різні товари та послуги 104,5 100,6 100,6 100,6 102,0
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