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Підсумки роботи транспорту Чернівецької області 
у січні 2018 року 

 

У січні 2018р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень 
фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 71,9 млн.ткм. У 
порівнянні з січнем 2017р. вантажооборот збільшився на 20,9%. 

 Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні 2018р. 
становив 116,5 тис.т, що на 38,2% більше від обсягу січня 2017р.  

 

Вантажні перевезення 
 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм  
у % до  

січня 2017р. 
тис.т 

у % до  
січня 2017р. 

Транспорт 71,9 120,9 116,5 138,2 

залізничний1 … … … … 

автомобільний 71,9 120,9 116,5 138,2 

водний – – – – 

авіаційний – – – – 
      

1 Обсяг відправлених вантажів. 

 
Збільшення вантажообороту та обсягів вантажних перевезень у порівнянні з 

січнем 2017р. зафіксовано в автоперевізників більшості районів, серед яких 
найсуттєвіше – Заставнівського (відповідно в 1,8 та 2,0 раза) та Вижницького 
(відповідно в 1,5 та 2,2 раза). 

У загальному обсязі вантажних перевезень 71,8% становила частка обсягів 
фізичних осіб-підприємців. Цією категорією перевізників було перевезено 83,7 тис.т 
вантажів, що на 33,1% більше порівняно з січнем 2017р. 

 
Пасажирським транспортом у січні 2018р. виконано пасажирооборот у обсязі 

74,7 млн.пас.км, що на 31,5% більше від обсягу січня 2017р. 
У січні 2018р. пасажирським транспортом скористалось 5,0 млн пасажирів, що в 

порівнянні з січнем 2017р. більше на 18,9%. 
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Пасажирські перевезення 

 
 Пасажирооборот  Перевезено пасажирів 

млн.пас.км  
у % до  

січня 2017р. 
тис. 

у % до  
січня 2017р. 

Транспорт 74,7 131,5 4968,5 118,9 

залізничний1 … … … … 

автомобільний 62,2 133,3 2732,0 115,6 

водний – – – – 

авіаційний ...2 ...2 ...2 ...2 

тролейбусний ...2 ...2 ...2 ...2 

  
1 Кількість відправлених пасажирів. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням 

перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні 2018р. становив 62,2 
млн.пас.км або 83,2% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських 
перевезень – 2,7 млн пасажирів або 55,0%. У порівнянні з січнем 2017р. 
пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 33,3%, а обсяги 
пасажирських перевезень – на 15,6%.  

Найсуттєвіше збільшення пасажирообороту в порівнянні з січнем 2017р. 
відбулось у автоперевізників Кельменецького та Вижницького районів – відповідно у 
2,5 та 2,3 раза. Збільшення кількості перевезених пасажирів автомобільним 
транспортом порівняно з січнем 2017р. зафіксовано в більшості районів, серед яких 
найвагоміше – у Кельменецькому (в 1,8 раза).  

В обсязі пасажирських автоперевезень частка фізичних осіб-підприємців 
становила 37,2%. У січні 2018р. ними було перевезено 1,0 млн пасажирів, що на  0,7% 
більше від обсягу січня 2017р.  

  
 

 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
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. 



3 
 

Інформація підготовлена на підставі таких державних статистичних спостережень: "Діяльність 
підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт", "Діяльність 
підприємств авіаційного транспорту", "Діяльність підприємств міського електричного транспорту". 

Інформація формується по Чернівецькій 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 
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 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-13-44 
Більше інформації: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/econom/transp.html  

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2017/trans.htm  
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