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Підсумки роботи транспорту Запорізької області 
в січні–лютому 2018 року 

 
У січні–лютому 2018р. вантажооборот становив 1520,0 млн.ткм і збільшився на 

13,9% у порівнянні з січнем–лютим 2017р. 
Підприємствами транспорту перевезено 2,7 млн.т вантажів, що на 27,1% більше 

обсягу січня–лютого 2017р. 
 

Вантажні перевезення 
 

 

Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм 
у % до 

січня–лютого 
2017 

тис.т 
у % до 

січня–лютого 
2017 

Транспорт 1520,0 113,9 2674,3 127,1 

залізничний1 …2 113,1 …2 119,6 

автомобільний 120,0 124,1 646,6 157,8 

водний – – – – 

авіаційний …2 383,8 …2 646,6 
______________ 
1 Обсяг відправлених вантажів.  
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 

У січні–лютому 2018р. залізничним транспортом відправлено вантажів на 19,6% 
більше відповідного періоду попереднього року. Збільшилося відправлення 
будівельних матеріалів у 2,4 раза, чорних металів – на 33,8%, нафти і нафтопродуктів – 
на 25,0%, руди залізної і марганцевої – на 24,1%, зерна і продуктів перемолу –            
на 21,3%, брухту чорних металів – на 9,6%. У той же час зменшилося відправлення 
коксу на 86,0%, кам’яного вугілля – на 69,2% та добрив – на 5,0%.  

У січні–лютому 2018р. виконано пасажирооборот в обсязі 326,6 млн.пас.км, що 
більше січня–лютого 2017р. на 20,8%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 18,7 млн. пасажирів, що на 
1,5 % більше. 
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Пасажирські перевезення 
 

 

Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн.пас.км 
у % до 

січня–лютого 
2017 

тис. 
у % до 

січня–лютого 
2017 

Транспорт 326,6 120,8 18691,0 101,5 

залізничний1 …2 107,4 …2 98,7 

автомобільний 184,3 136,0 11249,9 112,6 

водний – – – – 

авіаційний …2 133,3 …2 137,0 

трамвайний 10,5 86,1 4371,6 86,1 

тролейбусний 6,9 88,8 2104,8 88,8 
______________ 
1 Кількість відправлених пасажирів.  
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 
 
 

Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,                              
м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Вантажооборот – сумарна вага перевезених (транспортованих) вантажів на певну відстань. 
Обчислюється як добуток ваги перевезеного (транспортованого) вантажу (брутто) на відстань 
перевезення (транспортування) за кожною партією вантажу (вимірюється в тонно-кілометрах). 
Обсяг перевезених вантажів – загальна вага перевезеного (транспортованого) вантажу (брутто), у 
тому числі у міжнародному сполученні, власними й (або) орендованими транспортними засобами. 
Пасажирооборот – сумарна кількість перевезених пасажирів на певну відстань. Обчислюється як 
добуток кількості перевезених пасажирів на відстань перевезення за кожною поїздкою (вимірюється 
в пасажиро-кілометрах).  
Кількість перевезених пасажирів – кількість пасажирів, які перевезені транспортними засобами за 
всіма видами сполучення. 
Інформація підготовлена на підставі таких державних статистичних спостережень: "Діяльність 
підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт", "Діяльність 
підприємств водного транспорту", "Діяльність підприємств авіаційного транспорту", "Діяльність 
підприємств міського електричного транспорту", а також адміністративних даних ПАТ "Укрзалізниця" 
щодо діяльності залізничного транспорту. 
Інформація формується по регіону в цілому за окремими видами транспорту. 
Методологічні положення зі статистики: 
автомобільного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/252/mp_savt.zip 
водного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/70/mp_vodtr.zip 
авіаційного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/38/met_avia_38_2015.zip 
міського електричного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/79/mp_smet.zip 
 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
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