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Відправлення вантажів – загальний обсяг

вантажів у тоннах (брутто), прийнятий до

перевезення.

Вантажообіг – сумарна вага перевезених

(транспортованих) вантажів на певну відстань.

Обчислюється як добуток ваги перевезеного

(транспортованого) вантажу (брутто) на відстань

перевезення (транспортування) за кожною партією

вантажу (вимірюється в тонно-кілометрах).

Відправлення пасажирів – загальна кількість 

пасажирів, прийнятих до перевезення.

Кількість перевезених пасажирів – кількість

пасажирів, які перевезені транспортними

засобами за всіма видами сполучення.

Обсяг перевезених вантажів – загальна вага

перевезеного (транспортованого) вантажу

(брутто), у тому числі у міжнародному

сполученні, власними й (або) орендованими

транспортними засобами.

Пасажирообіг – сумарна кількість перевезених

пасажирів на певну відстань. Обчислюється як

добуток кількості перевезених пасажирів на

відстань перевезення за кожною поїздкою

(вимірюється в пасажиро-кілометрах).



ПЕРЕВЕЗЕНО ВАНТАЖІВ

у тому числі фізичними особами-підприємцями 
4915,8 тис.т

Усіма видами 
транспорту 
60840,5 тис.т 

Перевезено вантажів автомобільним транспортом 
29624,6 тис.т

Відправлено залізничним транспортом 
31215,9 тис.т 

Відправлено вантажів авіаційним транспортом
89,7 т

Прибуло вантажів авіаційним транспортом
209,8 т



ПЕРЕВЕЗЕНО ПАСАЖИРІВ

з них
у міжнародному сполученні     558,9 тис.
у внутрішньому сполученні     114,1 тис.

Відправлено залізничним транспортом 
23641,7 тис.

у тому числі фізичними особами-підприємцями 
17353,3 тис.

Усіма видами 
транспорту 
518372,6 тис.

Перевезено автомобільним транспортом 
90149,6 тис.

Перевезено трамвайним транспортом 
88582,8 тис. 

Перевезено тролейбусним транспортом 
103240,4 тис.

Перевезено метрополітенівським транспортом 
212758,1 тис.

Відправлено пасажирів з аеропорту 
673,0 тис.

Прибуло пасажирів в аеропорт 667,9 тис.

з них
у міжнародному сполученні     549,8 тис.
у внутрішньому сполученні     118,1 тис.
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Структура перевезення пасажирів
за видами транспорту, відсотків

Структура перевезення вантажів
за видами транспорту, відсотків

Вантажообіг
за видами транспорту, млн.ткм

Пасажирообіг
за видами транспорту, млн.пас.км



Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням поширення інформації 
та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination of information 
of statistical activity and communications. 

Відповідальний за випуск Олена ГЛУХОВА, (057) 706 26 98
Accountable for issue Olena GLUHOVA

Для підготовки інформаційного бюлетеня використані: дані державного
статистичного спостереження "Діяльність підприємств наземного виду транспорту" за
ФФ.№2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", №51-вант (2 рази на рік)
"Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні
перевезення на комерційній основі" , №51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної
особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті",
№31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів
за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення"; дані державного
статистичного спостереження "Діяльність підприємств авіаційного транспорту" за
Ф.№51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства";
адміністративні дані регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна
• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• вебсайт: www.kh.ukrstat.gov.ua

Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua 
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua 

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications you can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.
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