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Підсумки роботи транспорту Львівської області 
у січні–квітні 2020 року 

У січні–квітні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 2972,4 
млн.ткм і порівняно з січнем–квітнем 2019 року зменшився на 14,6%. 

Вантажообіг підприємств транспорту 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

Усіма видами транспорту перевезено 4608,6 тис.т вантажів, що на 17,2% менше 
обсягу січня–квітня 2019 року.  

Вантажообіг та обсяги перевезень вантажів у січні–квітні 2020 року 

 Вантажообіг Обсяг перевезених вантажів 

млн.ткм 
у % до  

січня–квітня 2019 
тис.т 

у % до  
січня–квітня 2019 

Транспорт 2972,4 85,4 4608,6 82,8 

залізничний1 1846,7 81,1 986,0 98,2 

автомобільний 1125,7 93,6 3622,6 79,4 

водний – – – – 
авіаційний – – – – 

_______________________________
 

1 Обсяг відправлених вантажів. 

Залізничним транспортом у січні–квітні 2020 року відправлено 986,0 тис.т 
вантажів, що на 1,8% менше, ніж у січні–квітні 2019 року. 

Автотранспортом області у січні–квітні 2020 року перевезено 3622,6 тис.т 
вантажів, що на 20,6% менше обсягу січня–квітня 2019 року.  

89,1
87,6

91,0
92,9

94,1 94,5 94,5
93,4 93,6 93,3 93,1

92,2

81,2
83,3

86,8 85,4

70

80

90

100

110

2019 2020



  

У січні–квітні 2020 року усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 
853,7 млн.пас.км, що на 38,0% менше обсягу січня–квітня 2019 року.  

Пасажирообіг підприємств транспорту 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 53,4 млн. пасажирів, що на 
29,7% менше відносно січня–квітня 2019 року. 

Пасажирообіг та кількість перевезених пасажирів у січні–квітні 2020 року 

 Пасажирообіг Кількість перевезених пасажирів 

млн.пас.км 
у % до  

січня–квітня  
2019 

тис. 
у % до  

січня–квітня  
2019 

Транспорт 853,7 62,0 53421,8 70,3 

залізничний1,2 235,6 53,0 1853,0 53,8 

автомобільний 433,3 61,6 26252,3 63,7 

водний – – – – 

авіаційний  – – – – 

тролейбусний 85,7 102,7 11739,1 102,7 

трамвайний 99,1 68,0 13577,4 68,0 
____________________ 

1 Кількість відправлених пасажирів. 
2 З урахуванням позапланового перегляду даних за січень–березень 2020 року. 

 

Залізничним транспортом у січні–квітні 2020 року відправлено 1,9 млн. 

пасажирів, що на 46,2% менше відносно січня–квітня 2019 року. 

Послугами автомобільного транспорту у січні–квітні 2020 року скористалися 26,3 

млн. пасажирів, що на 36,3% менше, ніж у січні–квітні 2019 року. 

Електротранспортом області перевезено 25,3 млн. пасажирів (на 19,3% менше, 

ніж у січні–квітні 2019 року), зокрема тролейбусами перевезено 11,7 млн. осіб (на 2,7% 

більше), трамваями – 13,6 млн. осіб (на 32,0% менше). 
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Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
Вантажообіг – сума добутків 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. 

Пасажирообіг  – сума добутків 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. 

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", а 
також адміністративних даних регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" щодо діяльності залізничного 
транспорту. 

Методологічні положення зі статистики: 
автомобільного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/11/mp_avto_trans.pdf 

авіаційного транспорту: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/63/63_2020.htm 
міського електричного транспорту: 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/9/mp_mis_elektrotrans.pdf 

 
Перегляд даних 
Дані поточного року є попередніми. Перегляд даних за підсумками 2020 року буде здійснено в  
I кварталі 2021 року. Дані за 2019 рік уточнені та є остаточними. 
 

Водночас здійснено позаплановий перегляд даних щодо пасажирських перевезень за                              
січень–березень 2020 року у зв’язку із суттєвим уточненням даних за березень 2020 року по 
залізничному транспорту. Переглянуті дані включено до інформації за січень–квітень 2020 року і 
наведено у цьому експрес-випуску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: тел.(032) 258–59–64 Оксана Конкевич  

Більше інформації:www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Транспорт, інформаційне суспільство" 
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