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Підсумки роботи транспорту Дніпропетровської області  
у січні 2016 року 

 
У січні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1,8 млрд.ткм, 

що на 7,5% менше обсягу січня 2015р.  
Усіма видами транспорту області перевезено 6,6 млн.т вантажів, що на 17% 

менше, ніж у січні попереднього року. 
 

Вантажні перевезення 
 

 
Вантажооборот  

Перевезено (відправлено) 
вантажів 

млн.ткм 
у % до  

січня 2015 
тис.т  

у % до  
січня 2015 

Транспорт 1788,2 92,5 6618,9 83,0 

залізничний 1653,7 92,3 5906,0 87,1 

автомобільний1 134,2 95,8 712,8 59,9 

водний – – – – 

авіаційний 0,3 334,7 0,1 688,2 
__________________ 
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

 

На залізничному транспорті cпостерігалося збільшення обсягів відправлення 
цементу (у 6,5 раза). Відправлення нафти і нафтопродуктів залишилось на рівні  
попереднього року. Транспортування будівельних матеріалів скоротилося на 60,7%, 
брухту чорних металів – на 33,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 19,4%, коксу – 
на 19,1%, зерна і продуктів перемолу – на 18,6%, чорних металів – на 15,9%, кам’яного 
вугілля – на 14%, залізної і марганцевої руд – на 12,2%. 
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У січні 2016р. виконано пасажирооборот в обсязі 400 млн.пас.км, що на 17,6% 
менше відповідного показника січня 2015р. 

Послугами пасажирського транспорту скористались 24,9 млн. пасажирів, що на 
25,4% менше, ніж торік. 

 

Пасажирські перевезення 
 

 
Пасажирооборот 

Перевезено (відправлено) 
пасажирів 

млн.пас.км  
у % до  

січня 2015 
тис. 

у % до  
січня 2015 

Транспорт 400,0 82,4 24902,9 74,6 

залізничний 166,6 103,6 2882,0 106,0 

автомобільний1 138,6 62,5 8217,9 50,7 

водний – – – – 

авіаційний 5,8 59,8 7,7 60,2 

трамвайний 58,1 95,3 9341,7 95,4 

тролейбусний 28,2 95,9 3890,1 95,8 

метрополітенівський 2,7 98,3 563,5 98,3 
__________________ 
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
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