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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник “Транспорт у Дніпропетровській області” містить 

статистичні дані, що характеризують діяльність підприємств транспорту 

Дніпропетровщини. Крім основних показників роботи транспортної системи та 

шляхів сполучення області, у видання включено дані щодо капітальних інвестицій 

та зовнішньоекономічної діяльності, заробітної плати та cередньооблікової кількості 

штатних працівників, індексів споживчих цін, а також фінансові результати 

діяльності цієї сфери економіки.  

Інформація у збірнику представлена в динаміці за 2010, 2015–2020 роки. 

Ключові показники роботи системи транспорту сформовані не тільки по області, а й 

у розрізі міст обласного значення та районів. У розділах “Продукція транспорту” і 

“Шляхи сполучення” виділено відомості, що надають можливість провести 

порівняльний аналіз окремих даних за регіонами України.  
До основних показників збірника наведено методологічні пояснення. 

Окремі показники є попередніми та можуть бути уточнені в наступних 

виданнях, деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих. 

Також, крім статистичних матеріалів органів державної статистики, при 

підготовці публікації були використані адміністративні дані, надані 

Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Укравтодором, 

Державною авіаційною службою України.  

У збірнику інформацію по Україні за результатами державних статистичних 

спостережень за 2015–2020 роки надано без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані по Донецькій та 

Луганській областях наведені по підприємствах, установах та організаціях, які 

подали звітність до органів державної статистики. 
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2. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ 

 

2.1. Перевезення вантажів за видами транспорту 
 

(млн.т) 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Транспорт 450,7 391,3 370,5 412,7 408,4 420,1 477,0 

наземний1 450,0 390,9 370,0 412,1 407,8 419,5 476,6 

  у тому числі 

  автомобільний2 359,2 300,4 284,2 328,1 324,4 336,6 391,0  

водний 0,7 0,4 0,5 к к к к 

авіаційний3 0,0 0,0 0,0 к к к к 
________________ 

1 Тут і надалі (табл. 2.3–2.4, 2.6–2.8) з урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними 

регіональної філії “Придніпровська залізниця” Акціонерного товариства “Українська залізниця”.  
2 Тут і надалі (табл. 2.3–2.8, 2.11) з урахуванням перевезень, виконаних  для  власних потреб, та комерційних вантажних 
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
3  Тут і надалі (табл. 2.3–2.8, 2.12–2.17) за даними Державної авіаційної служби України. 

 

             
2.2. Динаміка обсягів перевезень вантажів усіма видами транспорту  

 (млн.т) 

 

1765,7
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