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Відправлення вантажів – загальний обсяг вантажів у тоннах (брутто), прийнятий 

до перевезення. 

Перевезення вантажів – загальний обсяг вантажів, який навантажено та 

транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту (вантажними автомобілями, 

залізничними вагонами, річковими суднами, літаками), вимірюється в тоннах. 



Вантажооборот – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює 

сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, 

вимірюється в тонно-кілометрах. 

Відправлення пасажирів – загальна кількість пасажирів, прийнятих до 

перевезення. 

Перевезення пасажирів – загальна кількість пасажирів, що транспортована 

рухомим складом окремих видів транспорту (автобусами, тролейбусами, залізничними 

пасажирськими вагонами, річковими суднами, літаками). 

Пасажирооборот – загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі 

добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в 

пасажиро-кілометрах. 

Міські перевезення – перевезення пасажирів у межах території населеного пункту. 

Приміські перевезення – перевезення пасажирів за маршрутами завдовжки до 50 

кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських маршрутів. 

Міжміські перевезення – перевезення пасажирів на маршрутах, довжина яких 

перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах області (внутрішньообласні) або виходять 

за її межі (міжобласні). 

Щільність шляхів сполучення – показник, що визначає довжину шляхів 

сполучення у розрахунку на одиницю площі території області. 

Інтенсивність перевезення вантажів за видами шляхів сполучення – показник, 

що характеризує ступінь використання шляхів сполучення при вантажних перевезеннях; 

визначається діленням обсягів транспортної роботи на довжину шляхів сполучення. 

Продукція (послуги) пошти та зв’язку – обсяг послуг, наданих операторами пошти 

та зв’язку населенню, підприємствам, організаціям, установам та іншим споживачам 

(відправлення газет, журналів, листів, телеграм, грошових переказів і пенсійних виплат, 

надання міжміських та міжнародних телефонних переговорів). 

 

 


