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Підсумки роботи транспорту Закарпатської області за січень 2014 року
За січень п.р. усіма видами транспорту перевезено 251,2 тис.т вантажів, що в порівнянні з січнем
2013р. більше на 18,9%. Вантажооборот, проти січня 2013р., збільшився на 17,1% і становив
467,8 млн.ткм.
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1

Відправлення вантажів (загальне навантаження).
З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3
Перевезено вантажів.

2

Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом зменшився на 4,4% і за січень п.р.
становив 43,0 тис.т. За номенклатурою вантажів зменшилось відправлення брухту чорних металів – на
49,2%. Водночас, збільшились обсяги за такими групами вантажів, як: нафта і нафтопродукти – у два
рази, лісові вантажі – майже удвічі, будівельні матеріали – на 3,0%.
Підприємствами автомобільного транспорту з урахуванням обсягів, які виконані фізичними
особами-підприємцями перевезено 208,2 тис.т вантажів, що на чверть більше за показник відповідного
періоду минулого року. Вантажооборот виконано в обсязі 237,2 млн.ткм, що більше ніж торік на 21,8%.
За січень п.р. послугами усіх видів пасажирського транспорту, з урахуванням перевезень
виконаних фізичними особами-підприємцями, скористались 3973,9 тис. осіб, що становило 93,6% проти
січня 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту склав 101,5 млн.пас.км.
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1

Відправлення пасажирів.
З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3
Перевезено пасажирів.
2

На залізничному транспорті за січень п.р. перевезено 690,0 тис. пасажирів, що на 2,7% більше
від показника відповідного періоду минулого року.

Загалом, автомобільними перевізниками всіх форм господарювання за вказаний період
перевезено 3283,9 тис. пасажирів, що на 8,1%, менше проти відповідного періоду минулого року.
Пасажирооборот становив 61,5 млн.пас.км., що на 15,3% менше, ніж торік.
Фізичні особи-підприємці виконали більше двох третин загального обсягу пасажирських
перевезень автомобільним транспортом. За січень п.р. ними перевезено 2242,2 тис. осіб, що становить
90,8% показника відповідного періоду минулого року.
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