
ПРЕС-ВИПУСК 

 

 

Робота підприємств транспортного 

комплексу Кіровоградської області 

у січні–липні 2017 року 

 

У січні–липні 2017р. підприємствами транспорту Кіровоградської області 

перевезено 11,8 млн.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні– 

липні 2016р., вантажооборот збільшився на 4% і становив 15483,2 млн.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 35,5 млн. пасажирів, 

що на 4,8% більше обсягу січня–липня 2016р. Пасажирооборот збільшився  

на 4,6% і становив 1494,8 млн.пас.км.  

Залізницею у січні–липні 2017р. перевезено 1,4 млн. пасажирів, що 

на 51% менше порівняно з січнем–липнем 2016р.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2017р. перевезено 

25,4 млн. пасажирів, що на 7,4% менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року, пасажирооборот зменшився на 12,5% і становив  

413,4 млн.пас.км. 

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст 

та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було 

перевезено 15,2 млн. пасажирів, Олександрії – 2,4 млн. пасажирів, 

Світловодська – 2,3 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 3 млн. 

пасажирів. 

Авіаційним транспортом у січні–липні 2017р. перевезено 

38,7 тис. пасажирів, що на 11,4% менше ніж у січні–липні 2016р., 

пасажирооборот зменшився на 15,8% і склав 16 млн.пас.км. 

Тролейбусами у січні–липні 2017р. перевезено 8,6 млн. пасажирів, що 

у 2,5 раза більше ніж у січні–липні 2016р. 

 

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території Кіровоградської області через АЗС 

у липні 2017 року 
 

У липні 2017р. на території Кіровоградської області 205 автозаправних 

станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму  

191 млн.грн. 

Бензину моторного реалізовано 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 

2,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, газу природного скрапленого 

або у газоподібному стані (метану) – 0,2 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом 

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

обсязі склала 66,9%, найменшим – А–80. 

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

становили 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,3 тис.т, пропану і бутану 

скраплених – 0,2 тис.т. 



 

 

Використання палива 

у Кіровоградській області 

у липні 2017 року 
 

У липні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області 

використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного  

6,6 млн.м
3
, що на 11,4% менше ніж у липні 2016р., мазутів топкових  

важких – 0,1 тис.т (на 61,5%), газойлів (палива дизельного) – 12,3 тис.т  

(на 14,5%). Водночас вугілля кам’яного використано 17,5 тис.т, що 

на 7,3% більше, ніж у липні 2016р., бензину моторного – 1,6 тис.т (на 0,5%). 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


