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Головні показники 

Залізничний транспорт сприяє роз витку регіонів та освоєнню нових 
земель з усіма їхніми природними багатствами. Всі види транспорту складають єдину 
транспортну систему. Для будь-якої галузі народного господарства головними показниками є ті, 
що характеризують її продукцію. Те ж саме становище і з транспортом. Головним продуктом 
транспорту, особливо залізничного, є перевезення вантажів та пасажирів. Для оцінки перевезень 
існує ряд показників, основний з яких – обсяг перевезень вантажів за рік. Цей показник 
забезпечує кращу збалансованість планів виробництва з планами перевезень єдиним виміром – 
тоннами по відношенню до показників вантажообігу. 

Вантажообіг PL в тонно-кілометрах (т-км) являє собою суму добутків маси перевезень вантажів 
на відстань L. 

Для зменшення витрат на перевезення, прискорення доставки вантажів план вантажообігу 
повинен виконуватись за рахунок росту кількості перевезень, а не дальності. До числа головних 
показників відноситься і кількість перевезених пасажирів А за рік. 

Пасажирообіг – AL (пасажиро-км). Приведе-на продукція транспорту в наведених т-км 
визначається: де k – коефіцієнт переведення (пас-км) в (т-км). Вважається що він дорівнює 1, 
виходячи з вартості перевезення 1 пас-км та 1 т-км. Тепер вартість 1 пас-км більша в декілька 
разів, ніж 1 т-км. Зараз прийнято вважати k = 2. 

                                                                

 Вантажонапруженість залізниць Г характеризується середньою кількістю виконаних т-км або 
приведених, які припадають на 1 км експлуатаційної довжини Lекс. 

Під Lекс розуміється довжина залізниці між станціями, не враховуючи шляхи: другий головний та 
станційні. Обіг вагона – час від початку завантаження до початку наступного завантаження. До 
основних економічних показників відносяться прибуток, собівартість, ККД праці. 
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ККД праці визначається обсягом виконуваної роботи в наведених т-км на одного робітника. 
Собівартість – відношення експлуатаційних витрат по перевезенню до обсягу роботи.  

Кажучи про головні показники, треба сказати про головні показники вагонів. 

Вантажопідйомність – величина найбільшої маси вантажу, на який розрахована конструкція 
вагона (табл. 10.1.1). 

Службова маса – повна маса тепловоза чи електровоза з локомотивною бригадою, запасом води 
та 2/3 палива для тепловоза, запасом піску та масла. 

Габаритом називають граничне поперечне окреслення, за межі якого не повинна виступати жодна 
з частин локомотива. Найбільш розповсюджений габарит 1Т та Т з граничною шириною 3400 мм 
і висотою 5300 мм (табл. 10.1.2). 
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Згідно ДСТУ “Маневрові та промислові тепловози” наведені розміри за габаритами у табл. 10.1.3. 
Габарити 01-Т, 02-Т, 03-Т є західними. 

На сьогоднішній день мінімальний радіус кривих – 40 м. 

Розміщення залізничного транспорту в Україні найбільше зосереджено у двох географо-
економічних регіонах:  

•         Донецько-Придніпровський економічний регіон. 

•         Південно-Західний та Південний регіони. 

 Кожний з цих регіонів має ще по 3 дороги (назви доріг залишилися з часів СРСР). В Донецько-
Придніпровському: Донецька, Придніпровська та Південна залізниці. В Південно-Західному: 
Південно-Західна, Львівська, Одеська залізниці. Експлуатаційна довжина залізничних колій 
загального користування 22,8 тис. км (за даними 1996 року), розгорнута довжина доріг 
підприємств і організацій – 28,7 тис. км. 

Донецько-Придніпровський економічний регіон 

Загальна характеристика залізниць регіону 

Східна Україна має двоколійні електрифіковані залізничні виходи в сторону Центру – Північного 
Заходу та південної частини України. Переважає ввезення різноманітних вантажів над 
вивезенням. Характеризується активним вантажообігом. Залізничний транспорт – головний вид 
транспорту регіону. Його протяжність 9 тис. км, а разом з під’їзними шляхами промислових 
підприємств – 18 тис. км. Обслуговує важку промисловість (машинобудування, металургію та 
ін.). 

Легку промисловість і сільське господарство цього регіону обслуговують Донецька, 
Придніпровська та Південна залізниці. 
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Донецька залізниця 

Займає крайній південний схід цього регіону, охоплюючи найбільш індустріально розвинений 
регіон Донбас. Експлуатаційна довжина 2,9 тис. км. Всі напрямки дороги електрифіковані. 
Відправка вантажів перебільшує їх прибуття. 53% всіх вантажів – кам’яне вугілля. Близько 30 
станцій в межах залізниці відвантажують 2 млн. т вугілля. Найбільшими вузлами є 
Маріупольський, Донецько-Макіївський, Комунарський та Єнакієвський. Має велике транзитне 
значення. Дуже тісно взаємодіє з автомобільним транспортом. 

Придніпровська залізниця 

Обслуговує частину нижнього Придніпров’я і Кримський півострів, Дніпропетровську, 
Запорізьку області та Автономну республіку Крим. Експлуатаційна довжина 3,2 тис. км. Густота 
в 2,5-3 рази менша, ніж Донецької залізниці. З ввозом і вивозом та ж сама ситуація: ввозиться 2 
млн. т вугілля. Великий вивіз руди – до 10 млн. т на рік. Значна частка транзитних перевезень 
(хліба, лісу, кам’яного вугілля та чорного металу). 

Взаємодіє з водним та автомобільним транспортом. 

Південна залізниця 

Обслуговує частину Харківської, Полтавської, Чернігівської, Сумської та Луганської областей. 
Експлуатаційна довжина 3,6 тис. км. 3/5 всіх перевезень – транзит. Має 3 основні напрямки: 
центральний, західний і східний. З відправки перше місце займає залізна руда, потім будівельні 
матеріали, нафтопродукти. Головне місце займає Харьківський вузол, він має 8 магістральних 
напрямків, 4 з яких електрифіковані. Найбільша станція – Індустріальна. Переважає прибуття 
вантажів над відправкою. Тісно взаємодіє з водним транспортом через Кременчуцький порт. 

Південно-Західний та Південний регіони 

Загальна характеристика залізниць регіону 

Регіон має індустріально-аграрну спеціалізацію. Здійснюється переробка різних типів тваринної 
та рослинної сировини. Регіон вивозить продукти сільського господарства та харчової 
промисловості. У ввозі переважає кам’яне вугілля, будівельні матеріали, нафтопродукти, чорні 
метали, хімічні добрива. 

Тісно взаємодіє з морськими портами в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Рені, Іллічівську та Ізмаїлі. 
Прикордонні залізничні станції в Чопі та Бресті. 

Південно-Західна залізниця 

Обслуговує північні області України – Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську, Київську, 
Чернігівську і частину Сумської. Експлуатаційна довжина – 4,7 тис. км. В загальному обсязі 
роботи 3/5 займає транзит. Головна лінія – Михайлівський хутір-Конотоп-Бахмач-Ніжин-Київ-
Козятин-Вінниця-Жмеринка-Хмельницький-Тернопіль – являє собою частину Трансєвропейської 
залізничної магістралі – Москва-Київ-Львів-Прага. До Жмеринки вона електрифікована. 
Прибуття вантажів більше відправки. Головні вузли – Київський, Вінницький, Житомирський, 
Чернігівський, Білоцерківський. Характерний інтенсивний пасажирообіг. Широко взаємодіє з 
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річковим транспортом та автомобільним, який використовується для вивозу сільгосппродукції до 
центрів переробки. 

Львівська залізниця 

Обслуговує частину Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернігівської, Закарпатської, 
Волинської, Рівненської областей. Експлуатаційна довжина 4,5 тис. км. Головна магістраль – 
Рівне-Львів-Стрий-Чоп, вона електрифікована. Велике значення мають експортні вантажі. 
Найбільші станції – Чоп та Мостийська. Найбільша пасажирська станція – Львів. Велике значення 
мають автомобільні шляхи, які є основним конкурентом Львівської залізниці. 

Одеська залізниця 

Обслуговує територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської 
областей. Експлуатаційна довжина 4,2 тис. км. Головні вантажі – нафтопродукти, вугілля, чорні 
метали. Частина їх осідає в Одесі. Трикратне перевищення прибуття над відправкою. Відправляє 
глинозем, хлібну продукцію, нафтовантажі. Приймає кам’яне вугілля, будівельні матеріали. 
Найбільші станції – Одеса, Рені, Миколаїв, Херсон, Іллічівськ. Головні пасажиропотоки 
спрямовані в Одесу. Взаємодіє з морським, річковим та автомобільним видами транспорту. У 
районі пролягання залізниці тече Дніпро, по ньому везуть вверх нафтовантажі, вниз зернові 
вантажі, мінерально-будівельні матеріали [3; 6; 10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


