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Підсумки роботи транспорту України 

за січень-квітень 2010 року 
 
За січень-квітень 2010р. підприємствами транспорту перевезено 237,8 млн.т 

вантажів, що на 15,3% більше, ніж за січень–квітень 2009р. 
 

Вантажооборот. Вантажооборот 
зріс на 14,2% і становив 124,6 
млрд.ткм. Вантажооборот залізнич-
ного транспорту збільшився на 
10,0%. На Львівській залізниці 
вантажооборот зріс на 25,6%, 
Донецькій – на 22,3%, 
Придніпровській – на 13,8%, 
Південній – на 9,2%, Одеській – на 
5,8%, Південно-Західній – на 6,4%. 
Збільшення вантажообороту 

відбулося також на річковому транспорті (на 86,2%), автомобільному (на  22,5%), 
трубопровідному (на 19,0%), авіаційному (на 12,2%). Вантажооборот на морському 
транспорті зменшився на 9,9%.  

 Перевезено вантажів Вантажооборот 

 млн.т 
у % до 

січня– квітня 
2009р. 

млн. ткм у % до січня– 
квітня 2009р. 

Усіма видами 
транспорту 

 
237,8 

 
115,3 

 
124579,6 

 
114,2 

  у тому числі     
  залізничним 133,2 113,6 66568,1 110,0 
  автомобільним 42,2 114,0 11540,7 122,5 
  водним 2,4 108,1 2640,0 112,9 
  трубопровідним 60,0 120,8 43711,6 119,0 
  авіаційним 0,03 98,3 119,2 112,2 

Вантажооборот підприємств транспорту 
(кумулятивно у % до відповідного періоду попереднього року) 

Перевезення вантажів 
залізницями порівняно з січнем–
квітнем 2009р. зросло на 13,6%, у 
т.ч. відправлення вантажів –  на 
12,5%. Відправлення вантажів 
зросло на Придніпровській 
залізниці на 26,1%, Одеській – на 
18,7%, Львівській – на 11,8%, 
Південно-Західній – на 9,7% та  
Донецькій – на 6,0%. На 
Південній залізниці відправлення 
вантажів зменшилося на 1,6%. 
Відправлення лісових вантажів 
збільшилося на 73,1%, брухту 
чорних металів – на 53,3%, 
залізної та марганцевої руди – на 
34,7%, коксу – на 29,0%, чорних 

металів – на 15,8%, нафти і нафтопродуктів – на 14,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 
7,3%, будівельних матеріалів – на 4,6%, кам’яного вугілля – на 1,8%. Відправлення цементу 
знизилося на 16,5%, зерна та продуктів перемелу – на 33,2%. 
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Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення 

вантажів у обсязі 2,4 млн.т, що на 8,1% більше, ніж за січень–квітень 2009р. Перевезення 
вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем–квітнем 2009р. зросли на 
29,0%, морського транспорту – зменшилися на 5,9%. Закордонні перевезення вантажів 
річковим транспортом збільшилися на 56,4%, морським – на 4,2%. Обсяг переробки вантажів 
у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) 
зменшився на 3,1% і становив 50,6 млн.т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 
80,9%, експортних – на 0,8%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 19,8% та 
внутрішнього сполучення – на 42,1%. Кількість оброблених суден – закордонних та інфрахт 
– збільшилася на 4,5% і становила 5,5 тис.од. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними 
особами-підприємцями) за січень–квітень 2010р. перевезено 42,2 млн.т вантажів, що на 
14,0% більше, ніж за січень–квітень 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 11,5 
млрд.ткм, який зріс на 22,5%. 

Магістральними трубопроводами у січні–квітні 2010р. транспортовано 60,0 млн.т 
вантажів, що на 20,8% більше, ніж у січні–квітні 2009р. Перекачка газу зросла на 38,0%, 
аміаку – на 15,5%. Перекачка нафти скоротилася на 24,1%. Транзит газу зріс на 54,7%. 
Транзит нафти зменшився  на 35,0%, аміаку – на 7,3%.   

За 4 місяці 2010р. авіаційним транспортом перевезено 26,3 тис.т вантажів, що на 
1,7% менше, ніж за січень–квітень 2009р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 
119,2 млн.ткм, що на 12,2% більше порівняно з січнем–квітнем 2009р. 

За січень–квітень 
2010р. послугами пасажир-
ського транспорту скориста-
лися 2,3 млрд. пасажирів, 
виконано пасажирську роботу 
в обсязі 38,2 млрд.пас.км, що 
становить відповідно 91,6% та 
96,0% від обсягів січня–квітня 
2009р. 
      Залізничним транспортом 
за січень–квітень 2010р. 
відправлено 134,7 млн. 
пасажирів, що на 1,3% менше, 

ніж за січень–квітень 2009р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 
4,6%, Львівській – на 2,4%, Придніпровській – на 1,0%, Одеській – на 0,3%, Південній та 
Південно-Західній – на 0,4%.  

 Перевезено пасажирів Пасажирооборот  
 

млн. 

у % до 
січня-
квітня  
2009р. 

млн.пас.км 

у % до 
січня- 
квітня 
2009р. 

Усіма видами 
транспорту 

 
2251,9 

 
91,6 

 
38236,2 

 
96,0 

  у тому числі     
  залізничним 134,7 98,7 13449,1 101,0 
  автомобільним 1231,5 91,9 16845,0 92,4 
  водним 1,4 85,0 7,1 89,7 
  авіаційним 1,3 107,6 2445,7 108,0 
  трамвайним 228,1 83,6 1275,1 84,6 
  тролейбусним 402,3 88,9 2295,1 89,3 
  метрополітенами 252,6 99,4 1919,1 99,3 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними 
особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд. пасажирів, що на 8,1% менше від обсягів 
перевезень пасажирів у січні–квітні 2009р. Перевезення пасажирів автотранспортом 
фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7%. 

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем–квітнем 2009р. 
скоротилися на 6,8%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 93,6% загальних обсягів 
морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 7,3%.  






