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  Державна служба статистики України 

Головне управління статистики  

у Тернопільській області 

 

вул. Над ставом, 10, м. Тернопіль, 46001, Україна 

тел. (0352) 52-64-31, факс: (0352) 52-10-14 

електронна пошта: gus@te.ukrstat.gov.ua   

веб-сайт ГУС:  www.te.ukrstat.gov.ua     

 

 
Відповідальний за випуск Бабій І. І. 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

  

Год –  година 

грн –  гривня 

дол. США –  долар США 

км –  кілометр 

км2 –  квадратний кілометр 

млн. –  мільйон  

од –  одиниць 

пас.км –  пасажиро-кілометр 

погон.м –  погонних метрів 

р. –  рік 

т –  тонна 

тис. –  тисяча  

ткм –  погонних метрів 

% –  відсоток 

 

 
  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–)                               – явищ не було. 
символ (х)                           –   заповнення рубрики за характером побудови таблиці не  

має сенсу або недоцільне. 
символ (к)                           – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

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

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

"у тому числі", "з них"      – наведено не всі доданки загальної суми.  
 
 
 
 
 

                 
© Головне управління статистики у Тернопільській області, 2019 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

http://www.te.ukrstat.gov.ua/
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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний бюлетень "Транспорт і зв’язок Тернопільської області в 

2018 році" містить інформацію щодо діяльності підприємств транспорту та 

зв’язку області в 2018 році. 

Бюлетень сформовано за такими розділами: основні показники 

розвитку транспорту та зв’язку, продукція транспорту, рухомий склад, 

шляхи сполучення, послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку, 

засоби зв’язку.  

Бюлетень містить окремий розділ "Окремі зіставлення за регіонами 

України", у якому наведено зіставлення основних показників щодо 

діяльності підприємств транспорту та зв’язку України за регіонами. 

Інформацію наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Статистичні показники розподілені за видами транспорту, видами 

сполучення, видами автомобільних доріг загального користування, видами 

телекомунікаційних та поштових послуг, видами поштових відправлень, 

видами абонентів телекомунікацій та видами економічної діяльності. Перелік 

видів економічної діяльності наведений за національним класифікатором 

України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", 

затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. 

При підготовці бюлетеня використано дані, отримані органами 

державної статистики від підприємств, установ і організацій області 

шляхом проведення державних статистичних спостережень, а також 

адміністративні дані Акціонерного товариства "Українська залізниця" та 

Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення і 

обласної державної адміністрації в частині автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення. 

Бюлетень підготовлено відділом аналізу даних статистики послуг, 

структурної статистики та статистики фінансів підприємств за участю 

відділів аналізу даних демографічної та соціальної статистики, аналізу 

даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього 

середовища, аналізу даних статистики торгівлі, енергетики та цін 

управління аналізу статистичних даних. 

Бюлетень призначений для широкого кола користувачів. У разі 

виникнення питань та пропозицій щодо інформаційного наповнення 

статистичного видання просимо звертатися у відділ аналізу даних 

статистики послуг, структурної статистики та статистики фінансів 

підприємств за телефоном  52–64–78. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

 

Капітальні інвестиції за видом економічної діяльності  

"Транспорт, складське господарство, поштова  

та кур’єрська діяльність" у 2018 році 
 
 

 
У фактичних 

цінах, тис.грн 

У % до загального 

обсягу капітальних 

інвестицій 
 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 429169 5,1 

з неї   
Наземний і трубопровідний транспорт 342649 4,1 

інший пасажирський наземний транспорт 15293 0,2 

вантажний автомобільний транспорт, 

надання послуг перевезення речей 327356 3,9 

Водний транспорт к к 

Авіаційний транспорт к к 

Складське господарство та допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 86227 1,0 

складське господарство 38309 0,4 

допоміжна діяльність у сфері транспорту 47918 0,6 

Поштова та кур’єрська діяльність – – 

Довідково:   

Сільське, лісове та рибне господарство 2791812 33,3 

Промисловість 1904585 22,7 

Будівництво 1684824 20,1 

Державне управління й оборона, 

обов’язкове соціальне страхування 566220 6,8 
                                                                                                                                                                                                                       .       

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

області за видом економічної діяльності "Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська діяльність" у 2018 році 
 
 

 Обсяги прямих інвестицій на: 

01 січня 2018р. 31 грудня 2018р. 

тис.дол. 
США  

у % до 
підсумку 

тис.дол. 
США  

у % до 
підсумку 

     

Усього 9168,0 100,0 16878,7 100,0 
     

Велика Британія 104,7 1,1 8181,9 48,5 

Естонія к к к к 

Польща к к к к 

Німеччина 399,0 4,4 441,5 2,6 

Швеція к к к к 

Бельґія к к к к 

Кіпр  к к к к 
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Cередньооблікова кількість штатних працівників за видом 

економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність" у 2018 році 
 

 Осіб У % до 2017р. 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 9347 96,5 

з неї:   

транспорт 2926 100,7 

складське господарство та допоміжна діяльність  

у сфері транспорту 4280 92,0 

поштова та кур’єрська діяльність к к 
   _______________________________________ ___    _________________________________________________________________________________________________________       

, 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  

за видом економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність" у 2018 році 
 

 Грн У % до 2017р. 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 7763 132,6 

з неї:   

транспорт 7673 132,7 

складське господарство та допоміжна діяльність  

у сфері транспорту 9859 135,8 

поштова та кур’єрська діяльність к к 
__________________________________________    __________________________________________________________________________________________________________         

, 

Рух робочої сили на підприємствах за видом економічної 

діяльності "Транспорт, складське господарство,  

поштова та кур’єрська діяльність" у 2018 році 
 

 

Прий-

нято, 

осіб 

Вибуло, осіб 
У % до середньооблікової  

кількості штатних працівників 

усього 

з них з причин 

прий-

нято 
вибуло 

у т.ч. з причин 

плин-

ності 

кадрів 

скоро-

чення 

штату 

плин-

ності 

кадрів 

скоро-

чення 

штату 

Транспорт, складське 

господарство, 

поштова та 

кур’єрська діяльність 3045 3447 2913 113 32,6 36,9 31,2 1,2 
з неї:         
транспорт 1281 1228 876 56 43,8 42,0 29,9 1,9 
складське 
господарство та 
допоміжна діяльність 
у сфері транспорту 896 1276 1104 47 20,9 29,8 25,8 1,1 
поштова та кур’єрська 
діяльність к к к к к к к к 

 
 

Примітка. У таблицях на стор.5 дані наведено по юридичних особах та відокремлених 
підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ 

 

 

Перевезення вантажів  

за видами транспорту в 2018 році 

 
 Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів 

млн.ткм  
у % до 
2017р. 

тис.т  
у % до 
2017р. 

 
    

Усього 3249,8 124,1 23589,7 109,7 

у тому числі      

залізничний1 1868,7 144,2 5162,6 106,4 

автомобільний2 1381,1 104,5 18427,1 110,6 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням перевезень виконаних для власних потреб, вантажних перевезень пікапами і 

фургонами на шасі легкових автомобілів та з урахуванням комерційних вантажних перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями. 

                                                                                                                               ,                                        

 

 

Питома вага видів транспорту 

 в перевезенні вантажів у 2018 році 

 
(відсотків) 

 
Вантажооборот 

Обсяг перевезених 

вантажів 

   

Усього 100,0 100,0 

у тому числі    

залізничний1 57,5 21,9 

автомобільний2 42,5 78,1 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням перевезень виконаних для власних потреб, вантажних перевезень пікапами і 

фургонами на шасі легкових автомобілів та з урахуванням комерційних вантажних перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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Перевезення вантажів залізничним транспортом 

загального користування в 2018 році1 

 
 

 Перевезено вантажів 

тис.т 
у % до 

загального підсумку 

у % до 

2017р. 

 
   

Усього 5162,6 100,0 106,4 

у тому числі    

вугілля – – – 

нафта і нафтопродукти 0,1 0,0 70,2 

чорні метали 0,1 0,0 – 

брухт чорних металів 61,5 1,2 111,6 

лісові 90,0 1,7 82,7 

будівельні 1332,2 25,8 97,4 

хлібні 1541,0 29,9 101,9 

цукор 103,2 2,0 149,8 

інші вантажі 2034,5 39,4 116,8 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 

                                                                                                                              ,                                        
 

 

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів 

за видами транспорту в 2018 році 

 

 
Середня відстань, км 

  

Усього 137,8 

у тому числі   

залізничний1 362,0 

автомобільний 
75,0 

      
1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 



 

 8 

 

Перевезення пасажирів окремими видами транспорту 

загального користування в 2018 році 

 
 Пасажирооборот 

Кількість перевезених 
пасажирів 

млн.пас. 

км 

у % до 

2017р. 
тис. 

у % до 

2017р. 
     

Усього 1798,4 100,3 64,2 84,0 

у тому числі     

залізничний1 969,4 105,7 2,2 83,5 

автомобільний2 786,6 96,0 45,1 87,9 

річковий 0,2 115,3 0,0 115,6 

тролейбусний 42,2 75,3 16,9 75,3 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

                                                                
                                                                                                                              ,                                        

 

Питома вага окремих видів транспорту загального користування  

в перевезенні пасажирів у 2018 році 

 
(відсотків) 

 
Пасажироооборот 

Кількість перевезених 

пасажирів 

   

Усього 100,0 100,0 

у тому числі    

залізничний1 53,9 3,5 

автомобільний2 43,7 70,2 

річковий 0,0 0,0 

тролейбусний 2,4 26,3 

 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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Перевезення пасажирів за видами сполучення  

окремими видами транспорту в 2018 році 

 
(млн.) 

 
Внутрішньоміське 

сполучення 

Приміське 

сполучення 

Міжміське 

сполучення 

  
 

 

Усього 41,6 15,9 6,7 

у тому числі    

залізничний1 – 1,7 0,5 

автомобільний2 24,7 14,2 6,23 

річковий 0,0 – – 

тролейбусний 16,9 – – 

 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
3 Включаючи міжнародне сполучення. 
                                                                                                                              ,                                        

 

Середня відстань перевезення одного пасажира 

окремими видами транспорту в 2018 році 
 

 

 
Середня відстань, км 

  

Усього 28,0 

у тому числі   

залізничний1 438,9 

автомобільний 17,4 

річковий 7,0 

тролейбусний 2,5 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
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Індекси споживчих цін (тарифів) за видами транспортних послуг  

у 2018 році 
 

 (до попереднього місяця; відсотків) 

 

 

 
Транспортні 

послуги 

У тому числі 

залізничний 

пасажирський 

транспорт 

автодорожній 

пасажирський 

транспорт 

 

За місяцями року    

 

січень 101,3 100,4 101,4 

 

лютий 110,0 100,7 110,7 

 

березень 100,2 103,4 100,0 

 

квітень 100,0 100,5 100,0 

 

травень 100,3 105,4 100,0 

 

червень 100,9 112,7 100,1 

 

липень 100,0 100,5 100,0 

 

серпень 100,2 100,0 100,2 

 

вересень 100,6 97,5 100,8 

 

жовтень 102,5 101,1 102,6 

 

листопад 103,9 98,5 104,3 

 

грудень 106,7 100,1 107,2 
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РУХОМИЙ СКЛАД 

 

Використання рухомого складу залізничного транспорту в 2018 році1 
 

 
Усього 

У % до 
2017р. 

   

Середньодобова продуктивність локомотива (за всіма 

видами тяги), тис.ткм брутто 787 93,2 

   

Середньодобова продуктивність вантажного вагона, 

тис.ткм нетто 2464 117,1 

   

Середня вага вантажного поїзда, тонн брутто 2240 107,6 

   

Середньодобова дільнична швидкість руху вантажного 

поїзда, км за год  29,4 95,5 

   

Середній час обороту вантажного вагона, діб 2,91 89,8 

   

Середній простій вагона під однією вантажною операцією, 

год 71,88 109,2 

 

1  За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 

 
 

Використання рухомого складу автомобільного парку  

підприємствами-юридичними особами в 2018 році 
 

 Коефіцієнт використання 

пробігу, % 
  

Вантажні автомобілі 55,2 
  

Автобуси 78,9 

 
 

Рухомий склад електротранспорту та його розподіл  

за роками випуску на кінець 2018 року 
  (од) 

  

Усього 

У тому числі за роками випуску 

до 5 років 
від 6 до  

10 років 

від 11 до 

15 років 

понад 16 

років 
 

Тролейбусні машини 62 – – 5 57 

      

з них кількість 

тролейбусних машин, 

які мають відведені 

місця для громадян з 

інвалідністю 3 х х х х 
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ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ 

 

Довжина шляхів сполучення загального користування в 2018 році 
 

 
Загальна довжина, км 

 
 

Експлуатаційна довжина залізничних колій загального 

користування1 564,1 

з них  

широка колія 564,1 

Довжина автомобільних доріг загального користування2  5015,6 

з них  

з твердим покриттям 4991,7 

грунтові дороги без обробки вяжучим матеріалом 23,9 

Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній загального 

користування (в однопутному обчисленні) 86,0 

 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

                                                                                                                                 ,,                                                                                                                                     

 

Впровадження прогресивних видів шляхів сполучення в 2018 році 
 

 Загальна 

довжина, км 

У % до 
загальної довжини 

 
  

Експлуатаційна довжина залізничних колій 

загального користування1 564,1 100,0 

електрифікованих 97,9 17,4 

дизелепаливних 466,2 82,6 

Довжина автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям2 4991,7 100,0 

цементобетонним та асфальтобетонним покриття 1472,0 29,5 

чорним гравійним та чорним шосе 2248,7 45,0 

  білим шосе (щебеневим, шлаковим і гравійним) 1221,7 24,5 

  бруківкою  49,3 1,0 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 
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Довжина автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям за типами покриття в 2018 році1 
(км) 

 

Усього 

У тому числі 

цементобе-
тонним та 

асфальтобе-
тонним покриття 

чорним 
гравійним 
та чорним 

шосе 

білим шосе 
(щебеневим, 
шлаковим і 
гравійним) 

бруківкою 

Усього 4991,7 1472,0 2248,7 1221,7 49,3 
Державного значення 1496,2 1051,4 441,1 – 3,7 

у тому числі    
міжнародних 357,5 351,7 2,6 – 3,2 
національних 131,1 99,4 31,7 – – 
регіональних 205,6 165,4 40,2 – – 
територіальних 802,0 434,9 366,6 – 0,5 

Місцевого значення 3495,5 420,6 1807,6 1221,7 45,6 
у тому числі    
обласних 324,7 116,2 203,4 4,8 0,3 
районних 3170,8 304,4 1604,2 1216,9 45,3 

                               

1 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 
автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 
адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          ,,                                                                                                                                                                                                                                 

,                                                   Довжина автомобільних доріг загального користування 

 з твердим покриттям за категоріями в 2018 році1 
(км) 

 Усього, км У % до загального підсумку 

Усього 4991,7 100,0 
у тому числі за категоріями   
перша 19,9 0,4 
друга 475,6 9,5 
третя 904,0 18,1 
четверта 2344,6 47,0 
п´ята 1247,6 25,0 

Державного значення 1496,2 100,0 
у тому числі за категоріями     
перша 19,9 1,3 
друга 474,9 31,8 
третя 784,3 52,4 
четверта 217,1 14,5 
п´ята – – 

Місцевого значення 3495,5 100,0 
у тому числі за категоріями     
перша – – 
друга 0,7 0,0 
третя 119,7 3,4 
четверта 2127,5 60,9 
п´ята 1247,6 35,7 

 

1 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 
автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 
адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 
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Щільність шляхів сполучення загального користування в 2018 році 
(км шляхів на 1 тис.км² території) 

 Щільність шляхів 
  

Експлуатаційна довжина залізничних колій загального 

користування1 40,9 

Автомобільні дороги загального користування2 362,8 

з них  

з твердим покриттям 361,1 
 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення.            

      

                      

Інтенсивність перевезень вантажів за видами шляхів сполучення 

загального користування в 2018 році 
(тис.ткм на 1 км довжини шляхів) 

 
Усього 

У % до 
2017р. 

   

Залізничні колії1 3313 144,2 
   

Автомобільні дороги з твердим покриттям2 277 104,5 
           

1 За даними Акціонерного товариства “Українська залізниця”. 
2 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

                                                                                                                                  .                                                                                                                                    

 

Інтенсивність перевезення пасажирів за видами шляхів сполучення 

загального користування в 2018 році 
(тис.ткм на 1 км довжини шляхів) 

 
Усього 

У % до 
2017р. 

   

Залізничні колії1 1718 105,7 
   

Автомобільні дороги з твердим покриттям2 158 95,8 
   

Тролейбусні лінії 491 70,3 
      
 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

 



 

 15 

Кількість та довжина мостів, шляхопроводів і труб  

на автомобільних дорогах загального користування  

за типами в 2018 році 1 

 Усього  У тому числі: 

кіль-

кість, 

од 

довжина, 

пог.м 

державного 

значення 

місцевого 

значення 

кіль-

кість, 

од 

довжина, 

пог.м 

кіль-

кість, 

од 

довжина, 

пог.м 

       

Мости і шляхопроводи 827 13151 245 5029 582 8122 

у тому числі       

залізобетонні 817 12913 243 4974 574 7939 

металеві 10 238 2 55 8 183 

дерев´яні – – – – – – 

  з них 

  шляхопроводи 26 1102 21 954 5 148 

у тому числі       

шляхопроводи через 

залізниці 19 804 14 656 5 148 
       

Труби 5152 71445 1450 26917 3702 44528 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

                    
                                                                                                                                                                                                                                    , 

 

Кількість та довжина мостів і шляхопроводів за видами 

автомобільних доріг загального користування в 2018 році 1 
(км) 

 Кількість, од Довжина, пог.м 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

залізо-

бетонні 
металеві 

залізо-

бетонні 
металеві 

  

Державного значення          245 243 2 5029 4974 55 

у тому числі   

міжнародних 47 47 – 1223 1223 – 

національних 18 18 – 323 323 – 

регіональних 43 42 1 834 809 25 

територіальних          137  136 1 2649 2619 30 

Місцевого значення 582 574 8 8122 7939 183 

у тому числі   

обласних 59 58              1 872 824            48 

районних 523 516              7        7250           7115          135 
 

1 За даними Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодор) в частині 

автомобільних доріг загального користування державного значення та обласної державної 

адміністрації в частині автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 
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ПОСЛУГИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  

ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій  

та поштового зв’язку в 2018 році 
 

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.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 986415,8 700530,2 34245,7 19610,8 

у тому числі     

поштова та кур’єрська діяльність 71344,8 35525,5 16987,7 16757,0 

телеграфний зв’язок 7,1 0,6 0,5 0,5 

фіксований телефонний зв’язок 100886,3 74994,9 2054,3 1464,0 

з нього     

міський 51362,6 30890,0 х х 

сільський 27105,9 24237,0 х х 

міжміський та міжнародний 22417,8 19867,9 2054,3 1464,0 

рухомий (мобільний) зв’язок 588836,1 423429,6 14778,7 1389,3 

супутниковий зв’язок – – – – 

трансляція, ретрансляція теле-    

та радіопрограм, технічне 

обслуговування й експлуатація 

обладнання в мережах мовлення, 

радіозв’язок 22618,8 18048,3 – – 

з них кабельне телебачення 18442,8 18048,3 – – 

проводове мовлення 5542,1 4646,6 х х 

інтернет-послуги 169440,3 132866,9 – – 

з них з наданням фіксованого 

(проводового) 

широкосмугового  доступу 159921,5 129054,9 – – 
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Кількість поштових відправлень у 2018 році 

 
 

 
Усього 

У тому числі 

міжнародних 
   

Відправлено, тис   

газет і журналів 9743,2 – 

листів 3034,8 1152,5 

телеграм – х 

посилок 321,9 9,7 

грошових переказів і пенсійних 

виплат 2534,7 8,4 

У розрахунку на одну особу наявного 

населення відправлено, од   

листів 2,89 1,10 

посилок 0,31 0,01 
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ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ 

 
 

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку 

на 1 січня 2019 року 
 

     (од) 
 Міська мережа Сільська мережа 

усього 
у тому числі 

домашні 
усього 

у тому 

числі 

домашні 
 

Кількість абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку (фіксована 

телефонна лінія) 62856 40952 39615 35399 

у тому числі     

основних телефонних ліній 61012 40952 39615 35399 

з використанням безпроводового доступу – – – – 

відомчих АТС, які мають вихід на 

телекомунікаційну мережу загального 

користування 1844 – – – 

Кількість таксофонів загального 

користування1 62 х 3 х 

з них універсальні 62 х 3 х 

    

1 Місцеві, міжміські, міжнародні та універсальні. 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                     , 

 

Кількість абонентів зв’язку на 1 січня 2019 року 
(од) 

 Усього 
у тому числі  

домашні 

   

Абоненти рухомого (мобільного) 

зв’язку 

873190 795331 

Абоненти кабельного телебачення 17116 17114 

Абоненти мережі "Інтернет" 511716 454773 

з них з наданням 

широкосмугового доступу 505849 450979 
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ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

 

Перевезення пасажирів залізничним транспортом 

 за видами сполучення за регіонами України в 2018 році1 

 
  Кількість 

перевезених 

пасажирів, тис 

У тому числі за видами сполучення 

приміське міжміське 

  

Україна 
157962,4 32536,9 125425,5 

  

Вінницька 
4244,3 884,2                               3360,1 

Волинська 
2185,7 397,0 1788,7 

Дніпропетровська 
13460,5 2762,3 10698,2 

Донецька 
5160,2 1624,2 3536,0 

Житомирська 
2437,3 143,7 2293,6 

Закарпатська 
2820,7 689,1 2131,6 

Запорізька 
6766,5 1379,1 5387,4 

Івано-Франківська 
2427,6 703,5 1724,1 

Київська2 
41611,3 9241,6 32369,7 

Кіровоградська 
2302,4 604,7 1697,7 

Луганська 
1155,0 481,2 673,8 

Львівська 
11637,5 3030,5 8607,0 

Миколаївська 
1505,2 586,0 919,2 

Одеська 
9502,9 2557,4 6945,5 

Полтавська 
5054,7 750,3 4304,4 

Рівненська 
2864,1 365,7 2498,4 

Сумська 
4709,6 510,7 4198,9 

Тернопільська 
2208,4 482,3 1726,1 

Харківська 
24226,2 2811,3 21414,9 

Херсонська 
1726,7 999,2 727,5 

Хмельницька 
2312,3 697,2 1615,1 

Черкаська 
2258,4 444,1 1814,3 

Чернівецька 
821,2 226,9 594,3 

Чернігівська 
4563,7 164,7 4399,0 

 

 

1 За даними Акціонерного товариства "Українська залізниця". 
2 З урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою у м. Києві. 
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Перевезення вантажів автомобільним транспортом  

за регіонами України в 2018 році 

 

  

Вантажооборот,  

  тис.ткм 

Перевезення  

вантажів, тис.т  

      

Україна 72068270,6 1205530,8 

    

Вінницька 1783122,3 29195,4 

Волинська 2770309,1 13447,2 

Дніпропетровська 5137980,3 324364,0 

Донецька 2125634,1 112687,6 

Житомирська 1117724,8 43259,2 

Закарпатська 5073128,9 8751,5 

Запорізька 1499569,2 30715,2 

Івано-Франківська 1486379,6 11951,5 

Київська 6349232,9 56344,6 

Кіровоградська 1582057,6 49241,8 

Луганська 482497,0 4665,2 

Львівська 5317580,7 25748,9 

Миколаївська 1656814,3 21344,6 

Одеська 3828773,6 29012,2 

Полтавська 2732801,4 171834,4 

Рівненська 2154775,7 17117,2 

Сумська 890311,5 12676,1 

Тернопільська 1381128,2 18427,1 

Харківська 4553912,5 32813,7 

Херсонська 1370972,0 13953,5 

Хмельницька 2102976,7 33459,3 

Черкаська 3480953,3 42721,7 

Чернівецька 1425457,1 7044,9 

Чернігівська 1272294,6 11916,2 

м.Київ 10491883,2 82837,8 
 

1 З урахуванням перевезень виконаних для власних потреб, вантажних перевезень пікапами і 

фургонами на шасі легкових автомобілів та з урахуванням комерційних вантажних перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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Перевезення пасажирів автомобільним транспортом  

за регіонами України в 2018 році 

 

  

 Пасажирооборот,   

тис.пас.км 

Перевезення  

пасажирів, тис. 

      

Україна 34560311,3 1906852,1 

    

Вінницька 1649370,1 79900,3 

Волинська 2054694,4 69192,6 

Дніпропетровська 2247650,5 119349,0 

Донецька 1510215,5 90167,8 

Житомирська 1041729,6 59361,3 

Закарпатська 607867,6 29524,2 

Запорізька 1171067,3 67804,4 

Івано-Франківська 1275146,3 67068,1 

Київська 2639968,0 84042,0 

Кіровоградська 675433,9 49565,9 

Луганська 183260,7 6429,7 

Львівська 2267017,5 124334,4 

Миколаївська 1206167,8 87357,8 

Одеська 3852839,9 105847,0 

Полтавська 1092008,7 49555,2 

Рівненська 1117355,6 90261,8 

Сумська 575054,7 68798,4 

Тернопільська 786612,5 45079,1 

Харківська 1330783,9 102966,3 

Херсонська 853269,0 48811,9 

Хмельницька 768342,9 65045,6 

Черкаська 692741,4 60618,3 

Чернівецька 838105,5 32769,1 

Чернігівська 546466,0 40534,6 

м.Київ 3577142,0 262467,3 

 

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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Перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

 за видами сполучення за регіонами України в 2018 році1 
                                                                                                                                                (тис.) 

  
Перевезення 

пасажирів 

У тому числі за видами сполучення 

внутрішньо-

міське 
приміське міжміське міжнародне 

          

Україна 1906852,1 1436513,3 348531,7 119456,2 2350,9 

      

Вінницька 79900,3 54744,6 17997,2 7137,6 20,9 

Волинська 69192,6 31267,8 28282,9 9463,7 178,2 

Дніпропетровська 119349,0 104429,5 7902,6 6997,2 19,7 

Донецька 90167,8 73646,2 13725,5 2739,0 57,1 

Житомирська 59361,3 34724,8 19417,5 5193,8 25,2 

Закарпатська 29524,2 16743,2 10193,8 2482,5 104,7 

Запорізька 67804,4 58441,5 5322,5 4029,4 11,0 

Івано-

Франківська 
67068,1 39703,8 21958,0 5252,4 153,9 

Київська 84042,0 39655,8 35997,1 8374,2 14,9 

Кіровоградська 49565,9 43688,4 4201,0 1676,5  – 

Луганська 6429,7 4723,8 940,1 710,9 54,9 

Львівська 124334,4 83456,2 27138,3 13335,2 404,7 

Миколаївська 87357,8 76854,0 7054,8 3422,6 26,4 

Одеська 105847,0 86248,5 12454,2 7032,6 111,7 

Полтавська 49555,2 39784,3 7266,8 2485,5 18,6 

Рівненська 90261,8 67602,9 14243,5 8354,8 60,6 

Сумська 68798,4 58983,3 6846,4 2963,4 5,3 

Тернопільська 45079,1 24711,3 14143,2 6191,1 33,5 

Харківська 102966,3 71181,0 27140,3 4444,4 200,6 

Херсонська 48811,9 39642,9 5242,4 3923,3 3,3 

Хмельницька 65045,6 47496,2 13330,0 4214,5 4,9 

Черкаська 60618,3 49477,4 8433,8 2707,1  – 

Чернівецька 32769,1 21054,4 9444,5 2228,1 42,1 

Чернігівська 40534,6 33464,6 4717,0 2284,4 68,6 

м. Київ 262467,3 234786,9 25138,3 1812,0 730,1 

 

  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій  

та поштового зв’язку за регіонами України в 2018 році 
 

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

 Обсяг реалізованих 

послуг у сфері 

телекомунікацій та 

поштового зв’язку 

У тому числі  

 

населенню 

 

іншим 

користувачам 

Україна 72585,8 42865,6 29720,2 

    

Вінницька 1487,2 1021,9 465,3 

Волинська 1090,8 761,3 329,5 

Дніпропетровська 3444,2 2380,6 1063,6 

Донецька 4506,0 3449,3 1056,7 

Житомирська 1181,7 837,6 344,1 

Закарпатська 1259,9 924,3 335,6 

Запорізька 2037,0 1485,3 551,7 

Івано-Франківська 1277,3 924,5 352,8 

Київська 1947,3 1138,8 808,5 

Кіровоградська 1002,5 725,9 276,6 

Луганська 2124,5 1574,2 550,3 

Львівська 3376,5 1780,4 1596,1 

Миколаївська 1415,0 1027,9 387,1 

Одеська 3999,2 2938,1 1061,1 

Полтавська 1748,3 1294,5 453,8 

Рівненська 1015,4 722,1 293,3 

Сумська   1255,1 945,7 309,4 

Тернопільська 986,4 700,5 285,9 

Харківська 3610,8 2625,0 985,8 

Херсонська 1344,6 1016,9 327,7 

Хмельницька 1142,7 719,2 423,5 

Черкаська 1287,8 883,5 404,3 

Чернівецька 1022,8 683,3 339,5 

Чернігівська 1270,7 942,5 328,2 

м. Київ 27752,1 11362,3 16389,8 
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Кількість абонентів та таксофонів фіксованого телефонного зв’язку  

за регіонами України в 2018 році 
 

(од) 
 

 

Кількість 

абонентів 

фіксованого 

телефоного 

зв’язку 

У тому числі Кількість 
домашніх 
абонентів 

фіксованого 
телефоного 

зв’язку 

У тому числі 

в міській 
місцевості 

в сільській 
місцевості 

в міській 
місцевості 

в сільській 
місцевості 

       

Україна 6068929 5408346 660583 4390975 3827309 563666 

       

Вінницька 157156 120867 36289 106962 77205 29757 

Волинська 93812 78050 15762 64787 51695 13092 

Дніпропетровська 266060 250072 15988 177559 164521 13038 

Донецька 110567 106370 4197 65970 62743 3227 

Житомирська 123064 99846 23218 93353 73914 19439 

Закарпатська 86988 52188 34800 60804 30204 30600 

Запорізька 240189 209293 30896 178197 151757 26440 

Івано-

Франківська 94749 63206 31543 63584 35817 27767 

Київська 15816 14551 1265 3049 1944 1105 

Кіровоградська 77465 64952 12513 49567 39669 9898 

Луганська 64676 55120 9556 39146 31148 7998 

Львівська 277626 244222 33404 199305 171267 28038 

Миколаївська 126635 117592 9043 90688 83793 6895 

Одеська 1482949 1434694 48255 1294252 1256449 37803 

Полтавська 155613 133103 22510 105461 88477 16984 

Рівненська 98823 78913 19910 66430 49804 16626 

Сумська   123133 103859 19274 90039 74424 15615 

Тернопільська 102471 62856 39615 76351 40952 35399 

Харківська 415859 369653 46206 285720 244035 41685 

Херсонська 104833 88262 16571 76046 62053 13993 

Хмельницька 108862 89730 19132 66138 50748 15390 

Черкаська 152259 117126 35133 115592 84749 30843 

Чернівецька 90931 54216 36715 69509 35658 33851 

Чернігівська 163366 126349 37017 130780 98026 32754 

м. Київ 1335027 1273256 61771 821686 766257 55429 
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Продовження табл. 
 

 Кількість таксофонів 

загального 

користування1 

У тому числі 

в міській 
місцевості 

в сільській 
місцевості 

    

Україна 5326 5230 96 

    

Вінницька 143 134 9 

Волинська 77 73 4 

Дніпропетровська 391 391  – 

Донецька 78 77 1 

Житомирська 80 79 1 

Закарпатська 67 63 4 

Запорізька 389 383 6 

Івано-Франківська 115 113 2 

Київська –  –  –  

Кіровоградська 73 69 4 

Луганська 45 45  – 

Львівська 507 506 1 

Миколаївська 161 159 2 

Одеська 158 156 2 

Полтавська 92 83 9 

Рівненська 131 123 8 

Сумська   109 105 4 

Тернопільська 65 62 3 

Харківська 822 805 17 

Херсонська 129 128 1 

Хмельницька 173 171 2 

Черкаська 128 127 1 

Чернівецька 170 166 4 

Чернігівська 89 83 6 

м. Київ 1134 1129 5 
 

          

1 Місцеві, міжміські, міжнародні та універсальні. 
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Абоненти рухомого (мобільного) зв’язку  

та кабельного телебачення за регіонами України в 2018 році 

 
(тис.) 

 Абоненти рухомого 

(мобільного) зв’язку  

Абоненти кабельного 

телебачення  

усього 
у тому числі 

домашні 
усього 

у тому числі 

домашні 

     

Україна 53933,6 49302,8 2199,9 2187,2 

          

Вінницька 1513,3 1365,9 72,0 71,9 

Волинська 1251,1 1144,9 14,6 14,6 

Дніпропетровська 4156,0 3776,5 158,1 158,1 

Донецька 5630,4 5261,1 56,0 56,0 

Житомирська 1131,5 1025,5 45,5 45,5 

Закарпатська 1407,5 1312,0 29,9 29,2 

Запорізька 2081,0 1935,0 19,5 19,5 

Івано-Франківська 1542,5 1436,5 14,9 14,9 

Київська 1755,4 1572,3 66,6 66,6 

Кіровоградська 1157,6 1083,8 37,3 37,2 

Луганська 2952,2 2785,7 48,9 48,8 

Львівська 2768,1 2486,3 38,8 38,7 

Миколаївська 1586,4 1467,8 50,8 50,7 

Одеська 3382,9 3076,7 91,4 91,0 

Полтавська 1921,4 1809,0 57,0 56,9 

Рівненська 1130,8 1031,0 7,8 7,8 

Сумська   1462,5 1366,8 66,9 66,6 

Тернопільська 873,2 795,3 17,1 17,1 

Харківська 3998,7 3690,1 25,0 24,9 

Херсонська 1534,4 1436,7 19,0 18,9 

Хмельницька 1013,8 900,4 19,3 19,2 

Черкаська 1263,5 1147,8 17,5 17,5 

Чернівецька 1101,6 1034,8 6,4 6,4 

Чернігівська 1305,4 1187,7 67,6 67,5 

 м. Київ 6012,4 5173,2 1152,0 1141,7 
 

 



 

 27 

Абоненти мережі "Інтернет" 

за регіонами України в 2018 році 

 
(тис.) 

 
Абоненти мережі "Інтернет" 

З них з наданням 

широкосмугового доступу  

усього 
у тому числі 

домашні 
усього 

у тому числі 

домашні 

     

Україна 26066,8 23354,2 25312,7 22861,1 

     

Вінницька 968,2 862,1 929,4 836,9 

Волинська 576,3 513,2 558,7 501,8 

Дніпропетровська 1796,5 1608,1 1746,2 1575,9 

Донецька 1800,4 1608,6 1788,4 1600,6 

Житомирська 689,7 616,2 669,1 603,0 

Закарпатська 583,7 520,2 575,6 514,9 

Запорізька 865,1 771,4 855,5                                                                                                                   765,2 

Івано-Франківська 659,8 589,4 651,7 584,2 

Київська 1215,3 1088,9 1146,4 1044,3 

Кіровоградська 465,7 415,3 459,1 411,0 

Луганська 913,4 814,3 907,5 810,5 

Львівська 1664,8 1475,6 1588,4 1425,6 

Миколаївська 800,7 723,1 768,4 702,3 

Одеська 2688,6 2438,6 2610,0 2388,3 

Полтавська 749,8 667,3 735,1 656,4 

Рівненська 593,3 529,0 579,1 519,7 

Сумська   548,4 489,0 539,4 483,1 

Тернопільська 511,7 454,8 505,8 451,0 

Харківська 1582,4 1402,2 1522,9 1363,7 

Херсонська 534,5 476,4 524,6 469,1 

Хмельницька 653,1 581,3 641,4 573,7 

Черкаська 692,1 614,4 667,9 598,8 

Чернівецька 421,0 377,4 416,2 373,7 

Чернігівська 673,7 599,9 642,8 579,9 

 м. Київ 3418,6 3117,5 3283,1 3027,5 
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Методологічні пояснення до окремих показників 

Вантажооборот – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, 
який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань 
перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах. 

Перевезення вантажів – загальний обсяг вантажів, який навантажено 
та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту, 
вимірюється в тоннах. 

Пасажирооборот – загальний обсяг пасажирської роботи, який 
дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань 
їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах. 

Перевезення пасажирів – загальна кількість пасажирів, 
транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту. 

Міські перевезення – перевезення пасажирів у межах території 
населеного пункту. 

Приміські перевезення – перевезення пасажирів за маршрутами 
завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-
територіального поділу, крім міських маршрутів. 

Міжміські перевезення – перевезення пасажирів на маршрутах, 
довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території 
області (внутрішньообласні) або виходять за її межі (міжобласні). 

Щільність шляхів сполучення – довжина шляхів сполучення на 
одиницю площі території області. 

Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів за видами шляхів 
сполучення – показник, що характеризує ступінь використання шляхів 
сполучення при вантажних (пасажирських) перевезеннях; визначають 
діленням обсягів транспортної роботи на довжину шляхів сполучення. 

Середню відстань перевезення визначають діленням 
вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу 
(кількість перевезених пасажирів). 

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує 
телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає 
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або 
користуванні, до телекомунікаційної мережі. 

Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати 
оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до 
своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг. 
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Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка 
логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-
протоколі, визначеному міжнародними стандартами. 

Кабельне телебачення – телекомунікаційна  послуга, що може 
надаватися як в аналоговому, так і цифровому форматах, забезпечує 
споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною 
передплатою з використанням телекомунікаційної мережі. 

Міжміськими телефонними розмовами вважаються міжміські 
телефонні розмови від даної міжміської телефонної станції до 
комутаційних станцій чи вузлів телефонних мереж в інших зонах 
нумерації. 

Послуги поштового зв'язку – продукт діяльності оператора 
поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки 
(вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо 
поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення 
потреб користувачів. 

Поштовий зв'язок – приймання, обробка, перевезення та доставка 
(вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо 
поштових переказів, банківських операцій. 

Кількість поштових відправлень – кількість листів, поштових 

карток, бандеролей, секограм, дрібних пакетів, міжнародних відправлень з 

оголошеною цінністю, посилок, прямих поштових контейнерів, 

оформлених до відправлення відповідно до законодавства України. 

Лист – поштове відправлення у вигляді поштового конверта з 
вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого 
встановлено відповідно до законодавства України. 

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

Посилка – поштове відправлення з предметами культурно-
побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до 
пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені 
відповідно до законодавства України. 

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання нових і тих, які були у 
використанні, або виготовлення власними силами для власного 
використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на 
капітальний ремонт та модернізацію. 

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної 
діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента 
однієї країни здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність 
підприємства, що є резидентом іншої країни. 
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Інвестицію вважають прямою, якщо капітал/права власності 

нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу 

підприємства-резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в 

управлінні підприємства-резидента. До прямих інвестицій також відносять 

інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про 

спільну інвестиційну діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках 

операцій між підприємством прямого інвестування та прямим інвестором. 

Середньооблікова кількость штатних працівників охоплює осіб, 

які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують 

заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими 

зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та 

пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу за 

призовом під час мобілізації), працюючих за цивільно-правовими 

договорами, й обчислюється в середньому за період: 

за місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового 

складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, 

включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і ділення одержаної суми на 

відповідне число календарних днів звітного місяця; 

за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості працівників 

за всі місяці роботи, що минули в звітному році, та ділення одержаної суми 

на кількість місяців (тобто на 12). 

При цьому працюючу особу враховують тільки один раз (за місцем 

основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості 

робочого часу. 

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій 
та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні 
ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види 
оплати за невідпрацьований час. Вона включає обов’язкові відрахування із 
заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб, єдиний 
соціальний внесок, військовий збір. 

Рух працівників характеризується змінами облікової кількості 
штатних працівників унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних 
причин. 

У кількості прийнятих працівників ураховуються особи, які 
зараховані на підприємство наказом (розпорядженням) власника 
підприємства (установи, організації) про прийняття на роботу в звітному 
періоді. 

У кількість працівників, які вибули з підприємства, включаються усі 
особи, які у звітному періоді залишили роботу на цьому підприємстві, 
незалежно від причин звільнення. 
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