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Зовнішня торгівля товарами  по містах та районах Закарпатської області 
у 2018 році 

 
 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. США у % до 
 2017 тис.дол. США у % до 

2017 
Усього 1658975,7 114,7 1516327,8¹ 113,0 142647,9 
у тому числі  
м.Ужгород 126869,6 104,3 117140,8 103,4 9728,8 
м.Берегово 104298,6 122,4 51198,3 98,0 53100,3 
м.Мукачево 405323,1 109,6 389023,3 108,1 16299,8 
м.Хуст 14550,3 151,1 11762,9 124,3 2787,4 
м.Чоп 15579,8 134,7 15366,7 116,7 213,1 
Берегівський 16170,1 120,7 11057,3 115,2 5112,8 
Великоберезнянський 18746,3 115,8 8327,9 101,1 10418,4 
Виноградівський 200204,2 98,6 159285,0 95,7 40919,2 
Воловецький  11928,9 109,6 9122,7 123,0 2806,2 
Іршавський 10853,5 119,2 11749,2 161,8 –895,7 
Міжгірський 9007,8 126,1 5100,0 124,4 3907,8 
Мукачівський 32539,1 133,1 33807,9 159,9 –1268,8 
Перечинський 29880,6 99,8 14360,1 87,3 15520,5 
Рахівський 17278,5 116,9 1263,2 184,0 16015,3 
Свалявський 42598,6 109,7 31362,1 103,6 11236,5 
Тячівський 57218,8 119,7 16693,6 119,0 40525,2 
Ужгородський 532381,8 126,1 619115,7 123,8 –86733,9 
Хустський 13546,2 126,3 10591,3 131,9 2954,9 

       ______________________ 

¹ З урахуванням поставок газу природного. 
 

       
       Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. 

 

Географічне охоплення  
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Експорт товарів – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного 
обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. 
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Імпорт товарів – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних 
платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних 
формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. 

Дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних митних 
декларацій (Державна фіскальна служба України), довідки щодо експорту-імпорту газу природного 
(НАК "Нафтогаз України"), а також форм державних статистичних спостережень щодо експорту-
імпорту товарів, що не проходять митного декларування, та товарів, придбаних у портах.  

Облік товарів здійснюється на момент, коли вони ввозяться в межі або вивозяться за межі 
економічної території країни. Межі статистичної території країни збігаються з її економічною 
територією.  

Для обліку експорту-імпорту товарів застосовується Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm 

Географічний розподіл інформації щодо зовнішньої торгівлі товарами здійснено згідно з 
Класифікацією країн світу (КС) http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm 

Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, 
установленим НБУ на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за 
статистичними звітами, перерахунок вартості товарів у долари США здійснюється на основі 
середньомісячного та середньоквартального офіційних курсів валют, установлених НБУ. 

Інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі 
товарами органи державної статистики формують за географічною та товарною структурою. 
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/354/mp_ztt.zip 
 
Перегляд даних  
Інформація щодо статистики  зовнішньої торгівлі товарами оприлюднюється щомісячно та є 
оперативною.  
Оновлення даних здійснюється щомісячно відповідно до змін у митних деклараціях. У цьому експрес-
випуску уточнено дані за попередній звітній період. Остаточне уточнення даних проводиться в червні 
наступного за звітним роком.  
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