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ПРЕС-ВИПУСК  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

МІСТА УЖГОРОД    
 

Населення. На 1 липня 2019р. у м.Ужгород, за оцінкою, чисельність 

наявного населення становила 115,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р.  

спостерігалося природне скорочення населення у кількості 188 осіб. Загальна 

чисельність населення з початку року зросла на 107 осіб за рахунок 

міграційного приросту населення. 

Соціальний захист. Упродовж січня–червня 2019р. у м.Ужгород за 

субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

звернулось 0,7 тис. домогосподарств. Призначено субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2,6 тис. домогосподарств 

(ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм 

було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848). Сума 

призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за цей період 

становила понад 1,0 млн.грн.  

У січні–червні 2019р. також призначено субсидії на відшкодування 
витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива 19 домогосподарствам на суму 59,9 тис.грн.  

Заробітна плата. У І кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника становила 8913 грн, що на 5,6% більше, ніж у 

середньому по області.  

Роздрібна торгівля. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної 

торгівлі у січні–березні 2019р. склав 1219,3 млн.грн, що становить 36,4% в 

загальнообласному обсязі. Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту (у порівнянних цінах) у січні–березні 2019р. склав 109,8% до 

січня–березня 2018р. 

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) у січні–червні 2019р. склав 3710,0 млн.грн, що складає 28,7% в 

загальнопромисловому обсязі області. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по обласному 

центру за січень–червень 2019р. склав 32416,6 грн, при 10297,8 грн – по 

промисловості області.  
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Будівництво. У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями 

міста вироблено будівельної продукції на суму 280,2 млн.грн. що склало 

40,3% у загальнообласному обсязі будівельних робіт. 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове 

будівництво) в м.Ужгород у січні–березні 2019р. склала 22,0 тис.м2, що у     

1,7 раза більше проти січня–березня 2018р.  

Транспорт. Підприємствами транспорту у січні–червні 2019р. 

перевезено 239,2 тис.т вантажів, що становить 111,4% від обсягу січня–

червня 2018р. Вантажооборот підприємств транспорту становив  

228,9 млн.ткм, що на 2,8% менше, ніж у січні–червні 2018р.  

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2019р. 

скористалися 7,4 млн. пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі        

120,6 млн.пас.км.  

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–травні 2019р. обсяг 

експорту товарів становив 49,1 млн.дол. США, імпорту – 49,6 млн.дол. 

Порівняно із січнем–травнем 2018р. експорт зменшився на 15,6%, імпорт – 

збільшився на 0,9%. Негативне сальдо зовнішньоторгівельного балансу 

становило 0,5 млн.дол. (у січні–травні 2018р. сальдо було позитивне і склало 

9,0 млн.дол. США).  

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2019р. 

становив 8,3 млн.дол. США, імпорту –  

0,2 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2018р. обсяги експорту 

послуг збільшено на 10,9%, імпорту – у 2,2 раза. Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі послугами становило 8,1 млн.дол. США. 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області в червні 

2019р. порівняно з травнем склав 99,9%, з початку року – 102,4%, по країні 

відповідно – 99,5% та 103,6%. 
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