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Продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території Кіровоградської області через АЗС 

у березні 2017 року 
 

 

У березні 2017р. на території Кіровоградської області 207 автозаправних 

станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму  

176,1 млн.грн.  

Бензину моторного реалізовано 2,8 тис.т, пропану та бутану скраплених – 

2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, газу природного скрапленого 

або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом 

користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному 

обсязі склала 68,8%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 квітня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області 

становили 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, пропану та бутану 

скраплених – 0,3 тис.т. 

 

 

 

Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–лютому 2017 року 
 

Станом на 1 березня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 964,2 тис. 

осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

У січні–лютому 2017р. чисельність населення області скоротилася на 

1520 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 9,7 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного  

скорочення (1702 особи). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

(182 особи). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Компаніївського (0,32%), Гайворонського, Долинського  та  Маловисківського 

(по 0,3%) районів (в середньому по області – 0,16%).  

Обсяг природного скорочення становив 10,9 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–лютому 2016р. – 10,2 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради 

(6,9 особи), найвищий – в Олександрівському районі (18,1 особи).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,4 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,3 народженого                                   

у Новоукраїнському районі до 5,3 народженого на території Світловодської 

міськради.  

 

 

 



 

 

Рівень смертності в середньому по області становив 19,3 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (15,7 особи), найвищий –                               

в Олександрівському районі (28,8 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області                     

у січні–лютому  2017р. становила 1,17 особи на 1000 жителів.  

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 


