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Робота підприємств транспортного 

комплексу Кіровоградської області 

у січні–квітні 2017 року 

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами транспорту Кіровоградської області 

перевезено 6,6 млн.т вантажів, що у 1,8 раза більше ніж у січні– 

квітні 2016р., вантажооборот збільшився на 3,7% і становив 9020,8 млн.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 20,5 млн. пасажирів, 

що на 5,4% більше обсягу січня–квітня 2016р. Пасажирооборот зменшився  

на 2,4% і становив 714 млн.пас.км.  

Залізницею у січні–квітні 2017р. перевезено 0,7 млн. пасажирів, що на 

53,6% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

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

14,9 млн. пасажирів, що на 6,3% менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року, пасажирооборот зменшився на 9% і становив  

243,1 млн.пас.км. 

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст 

та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було 

перевезено 8,9 млн. пасажирів, Олександрії – 1,4 млн. пасажирів, 

Світловодська – 1,3 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 1,8 млн. 

пасажирів. 

Авіаційним транспортом у січні–квітні 2017р. перевезено 

21,1 тис. пасажирів, що на 0,5% менше ніж у січні–квітні 2016р., 

пасажирооборот зменшився на 9,6% і склав 8,5 млн.пас.км. 

Тролейбусами у січні–квітні 2017р. перевезено 4,8 млн. пасажирів, що у 

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

 

 

Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної 

сфери та виробничих потужностей 

у Кіровоградській області у січні–березні 2017 року 
 

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 6,8 тис.м
2 

загальної площі житла, що на 27,7% менше ніж у січні–березні 2016р. 

Усе житло прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках.  

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів 

посів м.Кропивницький, де збудовано 44,8% загального обсягу житла. Значну 

частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському (21,2%), 

Олександрійському (9,1%), Долинському (5,6%), Олександрівському (3%) 

районах та м.Олександрії (4,2%).  

Обсяги прийнятого житла зросли в Олександрійському, 

Благовіщенському та Гайворонському районах.  

 



 

 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 

дошкільний навчальний заклад на 20 місць у с.Виноградівка Компаніївського 

району, медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну у 

м.Кропивницькому та центр реабілітації на 24 ліжка у м.Олександрії.  

У січні–березні 2017р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію 

ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі 

протяжністю 0,82 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 0,25 км, 

місцеві водопровідні мережі – 4,85 км, елеватори, силосні споруди, гаражі, сараї 

та навіси для зберігання сільськогосподарських машин, склади, магазини, 

котельні та інші. 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла  

та виробничих потужностей у м.Світловодську 

у січні–березні 2017 року 

 

У січні–березні 2017р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 

1 квартиру загальною площею 145 м
2
, що на 80,6% менше ніж 

у січні–березні 2016р. (по області – на 27,7%). Частка житла, прийнятого 

в місті, склала 2,1% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло 

збудоване індивідуальним забудовником. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві 

трубопроводи для транспортування газу, місцеві водопровідні мережі та інші 

об’єкти. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


