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Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–серпні 2017 року 
 

Станом на 1 вересня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 

960,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%. 

Від початку року чисельність населення області скоротилася  

на 5454 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок 

природного (5256 осіб) та міграційного (198 осіб) скорочення населення.  

У той же час спостерігався приріст населення в Новомиргородському  

(на 20 осіб) та Устинівському районах (на 11 осіб). 

Природний рух населення області у січні–серпні 2017р. характеризувався 

зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–серпнем 2016р. 

У січні–серпні 2017р. в області народилося 5249 дітей що  

на 668 дітей (або на 11,3%) менше порівняно з січнем–серпнем 2016р.  

У 12 районах рівень народжуваності був вищий ніж середній по області  

(8,2 особи на 1000 жителів). Найвищий – у Новгородківському районі (10 осіб 

на 1000 жителів).  

За вісім місяців 2017р. в області померло 10505 осіб, що на 349 осіб              

(або на 3,2%) менше ніж у січні–вересні 2016р. У 6 районах рівень смертності 

був нижчим ніж середній по області (16,4 особи на 1000 жителів).  

Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міської 

ради (13,9 особи на 1000 жителів). 

З початку року міграційне скорочення населення склало 0,31 особи на 

1000 жителів, в той час, як у січні–серпні 2016р. спостерігався міграційний 

приріст населення (0,83 особи). 

 

 

Робота підприємств транспортного 

комплексу Кіровоградської області 

у січні–вересні 2017 року 

 

Вантажооборот підприємств транспорту Кіровоградської області у січні–

вересні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 5% і 

становив майже 20 млрд.ткм. Обсяг перевезених вантажів становив 15 млн.т., 

що в 1,7 раза більше обсягів січня–вересня 2016р. Із загального обсягу 

перевезених вантажів 62% перевезень припадає на автомобільний транспорт, 

38% – на залізничний.  

Загальний обсяг пасажирообороту у січні–вересні 2017р. становив 

1856 млн.пас.км, що більше обсягів відповідного періоду 2016р. на 0,3%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 45,3 млн. пасажирів, 

що на 4% більше обсягу січня–вересня 2016р. Із загального обсягу перевезень 

71,2% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 24,8% – 

електротранспортом, 3,9% – залізничним, 0,1% – авіаційним. 



 

Робота автомобільного транспорту м.Світловодськ 

у січні–вересні 2017 року 

 

Автотранспортними підприємствами м.Світловодська (з урахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 

2017р. перевезено 360 тис.т вантажів, що на 16% менше ніж відповідному 

періоді 2016р., вантажооборот збільшився на 41% і становив майже 

69 млн.ткм. 

У січні–вересні 2017р. перевізниками міста перевезено  

майже 3 млн. пасажирів, що на 17% менше ніж у січні–вересні 2016р., 

пасажирооборот зменшився на 16% і склав 40 млн.пас.км.  

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


