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Соціально-економічне становище Ужгородського району
за січень–вересень 2020 року
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до
адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою
Верховної ради України від 17 липня 2020 року №807-ІX
“Про утворення та ліквідацію районів”)

Населення. На 1 жовтня 2020р. в Ужгородському районі, за оцінкою,
чисельність наявного населення становила 71,7 тис. осіб. Упродовж січня–
вересня 2020р. мав місце загальний приріст населення на 70 осіб.
У січні–вересні 2020р. народилося 552 особи, померло 679 осіб,
спостерігалося природне скорочення населення на 127 осіб.
Заробітна плата. У ІІІ кварталі 2020р. середньомісячна заробітна плата
штатного працівника становила 14159 грн, що на 35,7% більше, ніж у
середньому по області.
Сільське господарство. Протягом січня–вересня 2020р. у господарствах
усіх категорій вироблено 1.9 тис.т м'яса, 13.7 тис. т молока.
Станом на 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури скошено та
обмолочено на площі 2,5 тис.га, що на 4,6% менше, ніж на початок жовтня 2019р.
Промисловість. Обсяг реалізації промислової продукції (товарів, послуг)
за січень–вересень 2020р. склав 4697,3 млн.грн, що складає 27,1% в
загальнопромисловому обсязі області.
Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу за січень–вересень
2020р. склав 65570,7 грн, при 13637,5 грн – по промисловості області.
Будівництво. У січні–вересні 2020р. підприємствами та організаціями
району вироблено будівельної продукції на суму 283,2 млн.грн, що склало 26,2%
у загальнообласному обсязі будівельних робіт.
Транспорт. За січень–вересень 2020р. підприємствами автомобільного
транспорту району перевезено (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) 236,7 тис.т вантажів, що на 31,6% більше, ніж за січень–
вересень 2019р. У січні–вересні 2020р. вантажообіг підприємств автомобільного
транспорту становив 19,5 млн.ткм, або 90,1% від обсягу січня–вересня 2019р.
Послугами пасажирського автомобільного транспорту у січні–вересні п.р.
(з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)
скористалися 0,2 млн. пасажирів, що на 17,9% менше, ніж у січні–вересні 2019р.
Автомобільний пасажирообіг зменшився на 10,1% і склав 5,1 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі
товарами у січні–вересні 2020р. становив 245,3 млн.дол. США, імпорту –
298,3 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. обсяги експорту товарів
зменшено на 26,8%, імпорту – на 19,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами становило 53,0 млн.дол.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами у січні–вересні 2020р.
становив 37,5 млн.дол. США, імпорту – 7,7 млн.дол. Порівняно з січнем–
вереснем 2019р. обсяги експорту послуг зменшено на 14,9%, імпорту – на 40,7%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 29,8 млн.дол.
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