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Підсумки роботи транспорту за січень 2012 року
За січень 2012р. усіма видами транспорту перевезено 220,9 тис.т вантажів, що в порівнянні з
січнем 2011р. на 13,2% менше.
Вантажооборот, проти січня 2011р., збільшився на 1,4% і становив 397,4 млн.ткм. На
залізничному транспорті він зменшився на 11,1%, а на автомобільному зріс на 20,6%.
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Відправлення вантажів (загальне навантаження).
З урахуванням вантажних перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.
3
Перевезення вантажів.
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Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом зменшився на 30,5% і за січень п.р.
становив 68,8 тис.т. За структурою номенклатурних груп відправлених вантажів 30,8% складають
будівельні матеріали.
Підприємствами автомобільного транспорту з урахуванням обсягів, які виконані фізичними
особами-підприємцями перевезено 152,1 тис.т вантажів, що на 2,1% менше за показник відповідного
періоду минулого року. Вантажооборот виконано в обсязі 186,5 млн.ткм.
Протягом січня місяця п.р. послугами усіх видів пасажирського транспорту, з урахуванням
перевезень, які виконані фізичними особами-підприємцями, скористались 4412,0 тис. осіб, що менше
минулорічного показника на 9,5%. Пасажирооборот виконано у обсязі 115,0 млн.пас.км, що більше на
2,0%.
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Відправлення пасажирів.
З урахуванням пасажирських перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.
3
Перевезення пасажирів.

2

На залізничному транспорті за січень 2012р. перевезено 696,0 тис. пасажирів, що на 2,4%
більше від показника відповідного періоду минулого року.

Автомобільними перевізниками всіх форм господарювання за вказаний період перевезено
3716,0 тис. пасажирів, що на 11,4% менше проти відповідного періоду минулого року. Пасажирооборот
становив 77,0 млн.пас.км, або на 0,3% більше, ніж торік.
Фізичні особи-підприємці виконали 68,5% обсягу пасажирських перевезень автомобільним
транспортом, ними, за січень 2012р., перевезено 2545,7 тис. осіб.
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