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Підсумки роботи транспорту Херсонської області 
 у січні 2017 року 

 
У січні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 419,2 млн.ткм, 

або 127,1% від обсягу січня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 457,8 тис.т 
вантажів, що становить 106,3% від обсягу січня 2016р. 

 
Вантажні перевезення 

 
 
  

Вантажооборот 
Перевезено (відправлено) 

вантажів 

млн.ткм 
у % до січня 

2016 
тис.т 

у % до січня 
2016 

Транспорт 419,2 127,1 457,8 106,3 
  залізничний 363,3 139,3 222,1 94,4 
  автомобільний 55,9 89,6 235,7 124,6 
  водний – – – – 

 

У січні 2017р. залізничним транспортом відправлено 222,1 тис.т вантажів, що на 
5,6% менше, ніж у січні 2016р. Відправлення цементу знизилося на 35,2%, нафти та 
нафтопродуктів – на 10,4%, зерна і продуктів перемолу – на 9,7%, будівельних 
матеріалів – на 3,3%. Разом з цим збільшилося відправлення брухту чорних металів у 
2,5 раза, руди всякої – на 22,2%. 

У січні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 
149,8 млн.пас.км, що становить 92,3% від обсягу січня 2016р. Послугами 
пасажирського транспорту скористалося 6550,2 тис. пасажирів, або 104% від обсягу 
січня 2016р. 

 
Пасажирські перевезення 

 
 Пасажирооборот 

Перевезено (відправлено) 
пасажирів 

млн.пас.км у % до січня 2016 тис. у % до січня 2016 

Транспорт 149,8 92,3 6550,2 104,0 
  залізничний 25,0 … 200,0 … 
  автомобільний 113,3 91,4 4708,6 91,5 
  водний – – – – 
  тролейбусний 11,5 179,1 1641,6 179,1 

 

 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/


Географічне охоплення  
Усі міста і райони Херсонської області. 
 
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 області 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 
трубопровідного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/296/mp_trub_tr.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 
Починаючи із січня 2017 року, ПАТ "Укрзалізниця" змінило порядок обліку перевезень пасажирів 
залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд 
залізничним транспортом. 
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