
Статистичний збірник “Транспорт Миколаївської області у 2017 році” 

Містить комплекс статистичних показників, що характеризують діяльність 

підприємств транспорту у 2010–2017 роках: обсяги перевезень вантажів та пасажирів, 

вантажо- та пасажирооборот, їх індекси за видами транспорту, шляхи сполучення, 

рухомий склад. Представлені дані щодо середньорічної кількості працівників та їхньої 

заробітної плати, обсягів капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій, 

фінансових результатів підприємств транспорту, експорту та імпорту транспортних 

послуг, індексів споживчих цін (тарифів) на транспортні послуги. Показники наведені в 

цілому по області та за її адміністративно-територіальними одиницями. 

(58 стор., 160 грн 72 коп.) 
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