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Підсумки роботи транспорту за січень–лютий 2010 року
За січень–лютий 2010р. всіма видами транспорту перевезено
495,8 тис.т. вантажів, що в порівнянні з минулорічним періодом на 10,1%
більше.
Вантажооборот, проти відповідного періоду минулого року,
збільшився на 17,7% і становив 699,0 млн.ткм. На залізничному транспорті
він зріс на 26,8%, а на автомобільному – на 6,2%.
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Відправлення вантажів (загальне навантаження).
З урахуванням вантажних перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.
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Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом зменшився на
3,1%, і за січень–лютий п.р. становив 191,0 тис.т. За структурою
номенклатурних груп відправлених вантажів левову частку складають
імпортні вантажі – 44,2% та будівельні матеріали – 42,4%.
Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням обсягів,
які виконані фізичними особами-підприємцями, перевезено 304,8 тис.т
вантажів, що на 20,3% більше за показник відповідного періоду минулого
року. Вантажооборот, виконано в обсязі 278,9 млн.ткм.

За січень–лютий п.р. пасажирським транспортом перевезено 8070,7
тис. пасажирів, що на 19,8% менше проти відповідного періоду минулого
року. Виконано пасажирську роботу в обсязі 154,9 млн.пас.км, що на 17,1%
менше, ніж торік.
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Відправлення пасажирів.
З урахуванням пасажирських перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.
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Залізничним транспортом за січень–лютий 2010р. перевезено 1269,7
тис. пасажирів, що на 14,4% менше від показника відповідного періоду
минулого року.
Загалом, автомобільними перевізниками всіх форм господарювання
перевезено 8070,7 тис. пасажирів, що на 19,8% менше, ніж за
січень–лютий 2009р. Пасажирооборот становить 154,9 млн.пас.км, що на
17,1% менше, ніж торік.
Фізичні особи–підприємці зменшили обсяги пасажирських
перевезень автомобільним транспортом на 21,4%.
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