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Пасажирообіг – сума добутків
кількості перевезених пасажирів на
відстань перевезення за кожною
поїздкою (вимірюється в пасажиро-
кілометрах).

Перевезення вантажів – загальний
обсяг вантажів, який навантажено та
транспортовано рухомим складом окремих
видів транспорту (вантажні автомобілі,
залізничні вагони, річкові та морські судна,
літаки) або трубопроводами, вимірюється в
тоннах (перекачка газу, аміаку – в тоннах
або кубічних метрах).

Вантажообіг – сума добутків ваги
перевезеного (транспортованого) вантажу
(брутто) на відстань перевезення
(транспортування) за кожною партією
вантажу (вимірюється в тонно-
кілометрах).

Міські перевезення – перевезення
пасажирів у межах території населеного
пункту.

Середня відстань перевезень –
визначається діленням вантажообігу
(пасажирообігу) на обсяг перевезеного
вантажу (кількість перевезених
пасажирів).

Перевезення пасажирів – загальна
кількість пасажирів, транспортованих
рухомим складом окремих видів
транспорту (автобуси, легкові автомобілі,
тролейбуси, трамваї, залізничні
пасажирські вагони, річкові та морські
судна, літаки).



Види транспорту

Наземний:

 Залізничний

 Автомобільний

 Тролейбусний

 Трамвайний

 Метрополітенівський

Водний: 

 Морський

 Річковий Авіаційний

Магістральний

Трубопровідний



У 2020 році послугами пасажирського транспорту скористалося
548,5 млн. пасажирів1

Автомобільний (автобуси)2 119,5 млн. 

пасажирів

Трамвайний                   75,6 млн. 
пасажирів

Тролейбусний                68,1 млн. 
пасажирів

Метрополітенівський       279,5 млн. 
пасажирів 

Авіаційний3 3,7 млн. 
пасажирів

Водний                      к* млн. 
пасажирів

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2010р. з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою.
2 З 2000р. з урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 З 2005р. – за даними Державної авіаційної служби України.



У 2020 році пасажирообіг підприємств транспорту становив
12528,2 млн. пас. км.1

Автомобільний (автобуси)2 2090,9 млн. 

пас. км.

Трамвайний               340,2 млн. 
пас. км.

Тролейбусний             436,1 млн. 
пас. км.

Метрополітенівський      2291,8 млн. 
пас. км.

Авіаційний3 7346,4 млн. 
пас. км.

Водний                      к* млн. 
пас. км.

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2010р. з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою.
2 З 2000р. з урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 З 2005р. – за даними Державної авіаційної служби України.



Автомобільний (автобуси)1 17,5 км. 

Трамвайний                    4,5 км. 

Тролейбусний                  6,4 км.

Метрополітенівський         8,2 км.  

Авіаційний2 1981,2 км. 

Водний                      к* км. 

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2000р. з урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 З 2005р. – за даними Державної авіаційної служби України.



У 2020 році підприємствами транспорту перевезено
70,0 млн. т.

Автомобільний1 67,8 млн. т. Водний                 к* млн. т.

Авіаційний2 к* млн. т.

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2005р. з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 З 2005р. – за даними Державної авіаційної служби України.



У 2020 році вантажообіг підприємств транспорту становив
11237,2 млн. ткм.

Автомобільний1 9807,8 млн. ткм. Водний               к* млн. ткм.

Авіаційний2 к* млн. ткм.

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2005р. з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 З 2005р. – за даними Державної авіаційної служби України.



Автомобільний1 144,6 км.

Водний                     к* км.

*Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 З 2005р. з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
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1 З 2000р. з урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.


