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Передмова 
 

Статистичний збірник "Транспорт і зв'язок Тернопільської області" містить широ-
кий спектр статистичних показників, що характеризують розвиток транспорту та зв'язку 
області в 2013 році в порівнянні з попередніми роками.  
          Збірник підготовлено на основі даних державних статистичних спостережень,    
одержаних органами державної статистики від підприємств і організацій області (згідно 
з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Дер-
жавного комітету України  з питань технічного регулювання та споживчої політики від 
11 жовтня 2010 року № 457) та інформації, наданої Службою автомобільних доріг у Тер-
нопільській області, Управлінням Державтоінспекції УМВС України в Тернопільській 
області. 

Статистичний збірник сформовано за такими розділами: основні показники розвит-
ку транспорту та зв'язку, продукція транспорту, рухомий склад, шляхи сполучення, по-
слуги пошти та зв'язку, засоби зв'язку, транспорт і зв'язок області в порівнянні з облас-
тями західного регіону, а також методологічні пояснення до окремих показників. 

Збірник підготовлено відділом статистики нефінансових послуг за участю відділу 
статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної дія-
льності, управління статистики праці, відділу статистики товарних ринків та зовнішньої  
торгівлі та енергетики, відділу статистики цін, управління структурної статистики, ста-
тистики фінансів підприємств та ведення реєстру статистичних одиниць. 
 

 
 
 

 
СКОРОЧЕННЯ  
год - година 
грн. - гривня 
дол. США - долар США 
кг - кілограм 
км - кілометр 
км2 - квадратний кілометр 
млн. – мільйон 
од – одиниць 
пас.км - пасажиро-кілометр 
погон.м – погонних метрів 
т - тонна  
тис. - тисяча 
ткм - тонно-кілометр 
% - відсоток 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–)           – явищ не було. 
Крапки (…)                   – відомості відсутні. 
Нуль (0; 0,0)         – явища відбулися, але в вимірах, менших за ті, що можуть  

         бути виражені використаними в таблиці розрядами. 
“у тому числі”,“з них”      – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають 
                                               місце випадки, коли наведені всі доданки загальної суми, а 

                                 при округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

 
У 2013р. на розвиток транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності направлено 141,1 млн.грн. капіта-
льних інвестицій, що складає 4,7% загального обсягу коштів,  інвес-
тованих у економіку області (в 2012р. – 5,7%). 

У 2013р. порівняно з 2012р. обсяги капітальних інвестицій у 
транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність 
Тернопільщини скоротились на 32,6%. Основну частину капіта-

льних інвестицій транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності (75,2% або 106,2 млн.грн.) використано на розвиток 
складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту. 

Частка прямих іноземних інвестицій, вкладених у діяльність транспорту, 
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, на  31 грудня 
2013р. склала 14,5% загальнообласного обсягу або 9904,6 тис.дол. США.  

Інвестиції надійшли з 7 країн світу. Найбільшими країнами-інвесторами 
були: Естонія (55,3% загального обсягу прямих інвестицій, вкладених у діяль-
ність транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності) 
та Польща (32,9%). 

У 2013р. зовнішньоторговельні операції з транспортними послугами під-
приємства області здійснювали з партнерами із 38 країн світу. 

Обсяги експорту та імпорту транспортних послуг за 2013р. становили від-
повідно 9652,0 тис.дол. США та 3848,9 тис.дол. і збільшились порівняно з 2012р. 
на 14,7% та  8,0% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі транспортними 
послугами становило 5803,2 тис.дол. (за 2012р. – 4849,3 тис.дол.).  

Найбільшими торговими партнерами в експорті транспортних послуг були 
Польща, Велика Британія, Швеція, Німеччина, Казахстан та Нідерланди, в імпо-
рті – Польща, Німеччина, Австрiя та Швецiя. 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств транcпорту, 
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (з кількістю най-
маних працівників 10 і більше осіб) у 2013р. в порівнянні з 2012р. зменшилась на 
6,6% і становила 10089 осіб, або 5,9% середньооблікової кількості штатних пра-
цівників по економіці області. Із даної кількості працівників 75,4% працювало на 
підприємствах транспорту та складського господарства, 24,6% – на підприємст-
вах поштової та кур’єрської діяльності. Крім того, на умовах зовнішнього суміс-
ництва було зайнято 95 осіб, за договорами цивільно-правового характеру –     
214 осіб. 

Протягом 2013р. на підприємства даного виду економічної діяльності було 
прийнято 2552 особи, що на 1,1% більше, ніж у 2012р. Водночас вибуло 3110 
осіб, на 22,2% більше, ніж у 2012р. (з них 46,3% – за власним бажанням, 6,6% – з 
причин скорочення штатів). 
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Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в сфері 
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в по-
рівнянні з 2012р. збільшилась на 4,1% і в 2013р. становила 2614 грн., що в 2,1 ра-
за більше розміру мінімальної заробітної плати, яка діяла в грудні 2013р.      
(1218 грн.). Її розмір на 10,8% перевищував середній показник по економіці об-
ласті (2359 грн.), водночас він був на 27,2% меншим, ніж середня заробітна пла-
та штатного працівника на підприємствах транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності в цілому по Україні (3589 грн.). 

Слід відмітити, що на підприємствах транспорту та складського господарст-
ва середньомісячна номінальна заробітна плата (2968 грн.) була в 1,9 раза ви-
щою, ніж на підприємствах пошти та кур’єрської діяльності (1531 грн.).  
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1.1. Капітальні інвестиції за видом економічної діяльності 
“Транспорт, складське господарство, поштова та  

кур’єрська діяльність” 
 
 

  
 2010 2011 2012 2013 

У фактичних цінах; тис.грн. 
 

Транспорт, складське господарство,    
поштова та кур’єрська діяльність 25085 91647 191951 141127 

з неї 

Наземний і трубопровідний транспорт 

 

17684 

 

43011 47133 34948 

інший пасажирський наземний транспорт 3349 2684 6019 6742 

вантажний автомобільний транспорт, на-
дання послуг перевезення речей 14335 40327 41114 28206 

Авіаційний транспорт 470 21 51 – 

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 6899 48535 144675 106160 

складське господарство 737 41082 142317 102035 

допоміжна діяльність у сфері транспорту 6162 7453 2358 4125 

Поштова та кур’єрська діяльність 32 80 92 19 

інша поштова та кур’єрська діяльність 32 80 92 19 

Довідково:     

Сільське, лісове та рибне господарство 377854 428039 718080 852938 

Промисловість 299154 393751 493539 397755 

Будівництво 782286 713414 1165682 1070785 

Операції з нерухомим майном 224662 70902 64213 38411 
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                                                                                                                          Продовження табл.1.1. 
 2010 2011 2012 2013 

Відсотків до загального обсягу капітальних інвестицій 
 

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність 1,2 3,6 5,7 4,7 
з неї 

Наземний і трубопровідний транспорт 0,9 1,7 1,4 1,2 

інший пасажирський наземний транс-
порт 0,2 0,1 0,2 0,2 

вантажний автомобільний транспорт,  

надання послуг перевезення речей 0,7 1,6 1,2 1,0 

Авіаційний транспорт 0,0 0,0 0,0 – 

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 0,3 1,9 4,3 3,5 

складське господарство 0,0 1,6 4,2 3,4 

допоміжна діяльність у сфері транспор-
ту 0,3 0,3 0,1 0,1 

Поштова та кур’єрська діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 

інша поштова та кур’єрська діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 

Довідково:     

Сільське, лісове та рибне господарство 17,7 17,0 21,3 28,7 

Промисловість 14,0 15,6 14,6 13,4 

Будівництво 36,6 28,3 34,5 36,0 

Операції з нерухомим майном 10,5 2,8 1,9 1,3 
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1.2. Індекси капітальних інвестицій за видом економічної діяльності 

“Транспорт, складське господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність” 

 
 

                                                                                                    (до попереднього року; відсотків) 
 2011 2012 2013 

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 339,8 182,0 67,4 
з неї 

  Наземний і трубопровідний транспорт 182,2 73,5 115,7 

інший пасажирський наземний транспорт 58,1 260,7 119,9 

вантажний автомобільний транспорт, надання 
послуг перевезення речей 212,4 61,0 114,5 

Авіаційний транспорт 4,9 172,9 – 

Складське господарство та допоміжна діяльність 
у сфері транспорту 838,4 252,8 58,3 

складське господарство 8235,7 282,4 57,1 

допоміжна діяльність у сфері транспорту 106,1 33,1 137,7 

Поштова та кур’єрська діяльність 0,0 0,0 0,0 

інша поштова та кур’єрська діяльність 0,0 0,0 0,0 

Довідково:    

Сільське, лісове та рибне господарство 104,3 135,2 145,4 

Промисловість 130,0 141,9 76,0 

Будівництво 80,0 148,4 83,2 

Операції з нерухомим майном 22,9 125,1 60,4 
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1.3. Прямі іноземні інвестиції по країнах світу в область 
за видом економічної діяльності 

“Транспорт, складське господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність” у 2013 році 

 
Обсяги прямих іноземних інвестицій на 

 01 січня 2013 31 грудня 2013 
 

тис.дол. США у відсотках до 
підсумку тис.дол. США у відсотках до 

підсумку 
     
Усього 9489,6 100,0 9904,6 100,0 
     
Естонія 5224,3 55,1 5474,4 55,3 
Польща 3112,1 32,8 3261,1 32,9 
Німеччина 380,7 4,0 396,4 4,0 
Швеція 384,1 4,0 384,1 3,9 
Велика Британія 371,1 3,9 371,1 3,7 
Кіпр 15,9 0,2 16,1 0,2 
Литва 1,4 0,0 1,4 0,0 

 
 
 
 

1.4. Структура прямого іноземного інвестування підприємств області за 
видом економічної діяльності  

 “Транспорт, складське господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність” на 31 грудня 2013 року 

(відсотків) 
 

Естонія 
55,3

Кіпр 0,2

Швеція 3,9
Велика Британія 3,7

Німеччина
4,0

Польща 
 32,9
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1.5. Зовнішня торгівля за видами транспортних послуг за 2013 рік 
 

Експорт Імпорт 
відсотків відсотків 

 

тис.дол. 
США до 

2012р. 

до 
загаль-
ного 
обсягу 

тис.дол. 
США до 

2012р. 

до 
загаль-
ного 
обсягу 

       

Транспортні послуги 9652,0 114,7 16,5 3848,9 108,0 30,5 
з них       
Послуги морського транспорту – – – 662,0 126,3 17,2 

Послуги агентування та фрахту-
вання морського флоту – – – 662,0 126,7 100,0 

Послуги залізничного транспо-
рту 270,8 – 2,8 23,7 441,0 0,6 

Транспортно-експедиційні по-
слуги залізничного транспор-
ту 270,8 – 100,0 19,7 – 83,2 

Послуги, пов’язані з забез-
печенням залізничної транс-
портної інфраструктури – – – 4,0 101,5 16,8 

Послуги автомобільного транс-
порту 9381,2 111,5 97,2 2770,5 93,8 72,0 
Послуги пасажирського авто-
мобільного транспорту 412,6 316,8 4,4 – – – 

Послуги вантажного автомо-
більного транспорту 8655,8 112,9 92,3 932,9 42,9 33,7 

Транспортно-експедиційні по-
слуги автомобільного транс-
порту 312,8 51,2 3,3 1563,8 763,9 56,4 

Послуги, пов’язані з забез-
печенням автомобільної тран-
спортної інфраструктури – – – 273,8 59,7 9,9 

Інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги 0,1 6,0 0,0 392,7 608,1 10,2 

Послуги пакування вантажів – – – 1,7 133,9 0,4 

Послуги оформлення докуме-
нтів відповідно до митних ви-
мог 0,1 6,0 100,0 152,5 240,9 38,8 

Інші транспортні послуги – – – 238,5 – 60,7 
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1.6. Експорт-імпорт транспортних послуг у розрізі країн світу 
 

 (тис.дол. США) 
Експорт Імпорт  

2012 2013  у % до 
2012р. 2012  2013 у % до 

2012р. 
Сальдо 

Транспортні послуги 8411,5 9652,0 114,7 3562,2 3848,9 108,0 5803,2 
Австрiя 149,6 131,5 87,9 – 348,0 – –216,5 
Азербайджан – – – – 1,0 – –1,0 
Бельґiя 6,2 4,6 74,9 3,9 1,1 27,8 3,5 
Бiлорусь 11,7 26,7 227,6 4,2 37,5 889,5 –10,8 
Болгарiя 3,1 1,9 59,3 0,5 9,4 1805,8 –7,5 
Велика Британія 38,7 1463,1 3785,4 – 0,7 – 1462,4 
Вiрменiя – – – – 0,7 – –0,7 
Грецiя – – – 9,0 2,0 21,9 –2,0 
Данiя 278,0 102,4 36,8 50,4 20,1 39,9 82,3 
Естонiя 14,2 10,1 71,3 0,3 – – 10,1 
Єгипет – 0,4 – 2,4 – – 0,4 
Iран, Iсламська Републiка – – – – 1,7 – –1,7 
Iспанiя 0,3 0,1 43,8 1,3 1,1 84,0 –0,9 
Iталiя 47,1 6,8 14,4 21,9 8,0 36,7 –1,2 
Казахстан 0,7 424,4 60627,1 0,1 – – 424,4 
Канада – 7,9 – – – – 7,9 
Китай – – – 0,1 – – – 
Кiпр 1,4 – – – – – – 
Корея, Республiка – – – 1,9 – – – 
Латвiя 16,2 8,7 53,9 0,3 – – 8,7 
Литва 22,3 54,2 243,6 2,1 8,8 424,0 45,4 
Лiван – 1,3 – – – – 1,3 
Люксембурґ 12,6 2,5 19,7 – – – 2,5 
Молдова, Республіка 14,8 70,1 472,7 – 0,3 – 69,8 
Нiдерланди 371,0 306,8 82,7 53,7 2,3 4,3 304,5 
Нiмеччина 567,3 784,6 138,3 671,7 405,0 60,3 379,6 
Норвеґія 2,8 15,1 550,5 0,6 7,4 1153,1 7,8 
Панама 3,8 2,1 53,9 – – – 2,1 
Польща 5319,0 5110,0 96,1 2491,3 2426,2 97,4 2683,8 
Портуґалiя – 0,5 – – – – 0,5 
Росiйська Федерацiя 272,1 81,6 30,0 12,5 57,7 462,8 23,8 
Румунiя 0,7 0,7 105,8 1,1 3,9 361,7 –3,1 
Сейшельські Острови 1,9 6,4 330,4 – – – 6,4 
Словаччина – 4,8 – – – – 4,8 
Словенiя 1,4 5,2 363,6 – – – 5,2 
США – – – 0,2 – – – 
Туреччина – – – 2,8 7,5 264,0 –7,5 
Угорщина 24,9 97,7 392,8 3,4 3,5 105,4 94,2 
Францiя 22,0 – – 100,9 10,9 10,8 –10,9 
Чехія 65,9 7,0 10,6 85,1 86,6 101,8 –79,6 
Швейцарiя – – – 2,3 0,6 25,9 –0,6 
Швецiя 1141,9 913,0 80,0 38,4 397,0 1033,2 515,9 
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1.7. Найбільші торгові партнери по експорту транспортних послуг 
у 2013 році 

(відсотків) 
 

Польща
 52,9

Велика Британія
 15,2

Швеція
 9,5

Німеччина
 8,1

Казахстан
 4,4

Інші партнери
 9,9

 
 

1.8. Найбільші торгові партнери по імпорту транспортних послуг 
у 2013 році 

(відсотків) 
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1.9. Cередньооблікова кількість штатних працівників за видом  
економічної діяльності “Транспорт, складське господарство, поштова  

та кур’єрська діяльність”1  
      (осіб) 

 2010 2011 2012 2013 
 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 11316 10465 10803 10089 
Транспорт, складське господарство 8665 7911 8104 7605 
Поштова та кур’єрська діяльність 2651 2554 2699 2484 

____________ 
1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівни-
ків 10 і більше осіб.  

 
1.10. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників  

за видом економічної діяльності “Транспорт, складське господарство,  
 поштова та кур’єрська діяльність”1 

   (грн.) 
 2010 2011 2012 2013 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 2009 2355 2512 2614 
Транспорт, складське господарство 2262 2702 2872 2968 
Поштова та кур’єрська діяльність 1183 1280 1431 1531 
     

1 Див. виноску до табл. 1.9. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1.11. Рух робочої сили на підприємствах за видом економічної 
діяльності “Транспорт, складське господарство, поштова та            

кур’єрська діяльність” у 2013 році1 
 

Вибуло, осіб У % до середньооблікової кіль-
кості штатних працівників 

з них з причин у тому числі з 
причин 

 

Прий-
нято, 
осіб усього плин-

ності 
кадрів 

скоро-
чення 
штатів 

прий-
нято вибуло плин-

ності 
кадрів 

скоро-
чення 
штатів 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 2552 3110 1440 204 25,3 30,8 14,3 2,0 
Транспорт, складське го-
сподарство 1180 1468 1154 70 15,5 19,3 15,2 0,9 
Поштова та кур’єрська 
діяльність 1372 1642 286 134 55,2 66,1 11,5 5,4 

___________ 
1 Див. виноску до табл.1.9. 
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1.12. Формування чистого прибутку (збитку) за видом економічної     
  діяльності “Транспорт, складське господарство,  

поштова та кур’єрська діяльність” 

                                                                                                                                                                (тис.грн.) 
 2010 2011 2012 20131 

 

Чистий доход (виручка) від 
 реалізації продукції 458835,7 661856,9 882561,9 1038416,3 
Інші операційні доходи 67558,2 70823,1 1689339,8 77055,9 
Інші доходи 8787,3 15442,2 898350,3 2044817,8 
Разом чисті доходи 535181,2 748122,2 3470252.0 3160290,0 
Операційні витрати 523214,7 717666,3 2528143,9 1072257,8 
Інші витрати 11827,0 15571,5 945154,6 2134657,7 
Витрати усього 539677,9 740558,4 3485277,5 3215845,3 
Чистий прибуток (збиток) –4496,7 7563,8 –15025,5 –55555,3 
 
1 За 2013 рік дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності. 
 
 

1.13. Фінансові результати підприємств за видом економічної  
діяльності “Транспорт, складське господарство,  

поштова та кур’єрська діяльність” 

                                                                                                                                                     (тис.грн.) 
Підприємства,  
які одержали  
прибуток 

Підприємства,  
які одержали  
збиток 

 
Фінансовий 
результат  
(сальдо) 

у відсот-
ках до за-
гальної 
кількості 
підпри- 
ємств 

фінансовий 
результат 

у відсот-
ках до за-
гальної 

 кількості 
підпри- 
ємств 

фінансовий  
результат 

 

Фінансові результати до  
оподаткування      

2010 139,5 50,7 15114,3 49,3 14974,8 
2011 14884,4 65,7 24644,0 34,3 9759,6 
2012 –3046,5 63,6 51433,2 36,4 54479,7 

 20131 –46625,5 64,1 55104,8 35,9 101730,3 
 

Чистий прибуток (збиток) 
 

 
    

2010 –4496,7 49,3 11341,9 50,7 15838,6 
2011 7563,8 61,4 17904,0 38,6 10340,2 
2012 –15025,5 61,9 40864,2 38,1 55889,7 

 20131 –55555,3 63,6 46951,2 36,4 102506,5 
 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
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1.14. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видом  
економічної діяльності “Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність” по районах і м.Тернополю в 2013 році1 

   (тис.грн.) 
Підприємства,  
які одержали  
прибуток 

Підприємства,  
які одержали  
збиток 

 

Фінансовий 
результат (са-

льдо) 

у відсотках 
до загаль-
ної кількос-
ті підпри- 
ємств 

фінансо-
вий резуль-

тат 

у відсотках 
до загаль-
ної кількос-
ті підпри- 
ємств 

фінансо-
вий резуль-

тат 

      
Усього по області 

 
–46625,5 64,1 55104,8 35,9 101730,3 

 Бережанський –36,8 …2 …2 …2 …2 

 Борщівський –217,2 70,0 909,1 30,0 1126,3 
 Бучацький 1199,4 …2 …2 …2 …2 

 Гусятинський –83,4 …2 …2 …2 …2 

 Заліщицький …2 …2 …2 …2 …2 

 Збаразький –117,0 50,0 3589,0 50,0 3706,0 
 Зборівський 1854,6 …2 …2 …2 …2 

 Козівський –73912,4 60,0 500,5 40,0 74412,9 
 Кременецький 101,5 50,0 138,8 50,0 37,3 
 Лановецький 3586,8 …2 …2 …2 …2 

 Монастириський – – – – – 
 Підволочиський 851,3 71,4 959,9 28,6 108,6 
 Підгаєцький …2 …2 …2 …2 …2 

 Теребовлянський 10849,4 …2 …2 …2 …2 

 Тернопільський 583,1 56,0 1999,2 44,0 1416,1 

 Чортківський  490,4 66,7 599,4 33,3 109,0 
 Шумський …2 …2 …2 …2 …2 

 м. Тернопіль 8313,7 62,9 28317,3 37,1 20003,6 
 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».  
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1.15. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видом економічної діяльності 
“Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність”  

по районах і м.Тернополю в 2013 році1 
   (тис.грн.) 

Підприємства,  
які одержали  
прибуток 

Підприємства,  
які одержали  

збиток 

 

Фінансо- 
вий резуль-
тат (сальдо) 

у відсот-
ках до за-
гальної кі-
лькості 
підпри- 
ємств 

фінансо-
вий ре-
зультат 

у відсот-
ках до за-
гальної кі-
лькості 
підпри- 
ємств 

фінансо-
вий ре-
зультат 

      

Усього по області –55555,3 63,6 46951,2 36,4 102506,5 

 Бережанський –61,0 …2 …2 …2 …2 

 Борщівський –393,6 60,0 744,6 40,0 1138,2 

 Бучацький 1195,4 …2 …2 …2 …2 

 Гусятинський –83,4 …2 …2 …2 …2 

 Заліщицький …2 …2 …2 …2 …2 

 Збаразький –990,0 50,0 2909,0 50,0 3899,0 

 Зборівський 1652,6 …2 …2 …2 …2 

 Козівський –73965,5 60,0 487,4 40,0 74452,9 

 Кременецький 101,5 50,0 138,8 50,0 37,3 

 Лановецький 2898,1 …2 …2 …2 …2 

 Монастириський – – – – – 

 Підволочиський 841,9 71,4 950,5 28,6 108,6 

 Підгаєцький …2 …2 …2 …2 …2 

 Теребовлянський 10800,7 …2 …2 …2 …2 

 Тернопільський 122,3 56,0 1658,1 44,0 1535,8 

 Чортківський  430,2 66,7 539,4 33,3 109,2 

 Шумський …2 …2 …2 …2 …2 

 м. Тернопіль 1993,4 62,9 22344,2 37,1 20350,8 
 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
2 Див. другу виноску до табл.1.14.  
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1.16. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видом  
економічної діяльності “Транспорт, складське господарство,  

поштова та кур’єрська діяльність” 

 (тис.грн.) 

 Результат від 
операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень  
рентабельності 
 (збитковості), 

 відсотків 
   

  2010 3179,2 502919,7 0,6 
2011 15013,7 717666,3 2,1 
2012 43757,8 2528143,9 1,7 

 20131 43214,4 1072257,8 4,0 
____________________ 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
 
 

1.17. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видом  
економічної діяльності “Транспорт, складське господарство, поштова 

 та кур’єрська діяльність” по районах і м.Тернополю в 2013 році1 

                   (тис.грн.) 
 Результат від 

 операційної  
діяльності  

Витрати  
операційної  
діяльності  

Рівень  
рентабельності (зби-
тковості),  відсотків 

    
Усього по області 43214,4 1072257,8 4,0 

    
 Бережанський –23,3 4945,2 –0,5 
 Борщівський 3400,3 28116,3 12,1 
 Бучацький –104,6 5033,8 –2,1 
 Гусятинський –83,9 394,3 –21,3 
 Заліщицький …2 …2 …2 
 Збаразький 509,0 175615,0 0,3 
 Зборівський 1616,6 14628,4 11,1 
 Козівський –419,3 38048,6 –1,1 
 Кременецький 101,5 4316,3 2,4 
 Лановецький 4497,5 8440,8 53,3 
 Монастириський – – – 
 Підволочиський 850,1 8162,9 10,4 
 Підгаєцький …2 …2 …2 
 Теребовлянський 14772,4 66082,5 22,4 
 Тернопільський 888,3 28799,6 3,1 
 Чортківський  682,5 8249,9 8,3 
 Шумський …2 …2 …2 
 м. Тернопіль 16591,1 671468,0 2,5 
 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
2 Див. другу виноску до табл.1.14.  
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1.18. Рентабельність усієї діяльності підприємств за видом  
економічної діяльності “Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність” 

(тис.грн.) 

 
Чистий прибуток 

(збиток)  

Витрати  
діяльності 

 

Рівень  
рентабельності 

 (збитковості), від-
сотків 

   

  2010 –4496,7 519382,9 –0,9 
2011 7563,8 740558,4 1,0 
2012 –15025,5 3485277,5 –0,4 

 20131 –55555,3 3215845,3 –1,7 
____________________ 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
1.19. Рентабельність усієї діяльності підприємств  за видом економічної  

діяльності “Транспорт, складське господарство, поштова та  
кур’єрська діяльність” по районах і м.Тернополю в 2013 році1 

                     (тис.грн.) 
 

Чистий прибуток 
(збиток)  

Витрати  
діяльності  

Рівень  
рентабельності (зби-
тковості),  відсотків 

    
Усього по області –55555,3 3215845,3 –1,7 

     
 Бережанський –61,0 5044,4 –1,2 
 Борщівський –393,6 32094,9 –1,2 
 Бучацький 1195,4 5037,8 23,7 
 Гусятинський –83,4 394,3 –21,2 
 Заліщицький …2 …2 …2 
 Збаразький –990,0 432337,0 –0,2 
 Зборівський 1652,6 14904,4 11,1 
 Козівський –73965,5 431136,2 –17,2 
 Кременецький 101,5 4316,3 2,4 
 Лановецький 2898,1 10544,4 27,5 
 Монастириський – – – 
 Підволочиський 841,9 8182,1 10,3 
 Підгаєцький …2 …2 …2 
 Теребовлянський 10800,7 84957,2 12,7 
 Тернопільський 122,3 29818,8 0,4 
 Чортківський  430,2 8581,4 5,0 
 Шумський …2 …2 …2 
 м. Тернопіль 1993,4 2138408,8 0,1 

 

1 Див. виноску до табл.1.12.  
2 Див. другу виноску до табл.1.14.  


