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Робота підприємств транспортного 

комплексу Кіровоградської області 

у січні–березні 2018 року 

 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської 

області у січні–березні 2018р. становив 4,8 млн.т, що на 1% більше обсягу  

січня–березня 2017р. У загальному обсязі перевезень вантажів на 

автомобільний транспорт припало 68,3%, на залізничний – 31,7%.  

Вантажооборот у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 

2017р. зменшився на 3% і становив 6,6 млрд.ткм.  

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2018р. 

скористалися 16,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше обсягу січня– 

березня 2017р., з них 70,8% пасажирів скористалися автомобільним 

транспортом, 26% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. 

Загальний обсяг пасажирообороту збільшився на 3,6% і становив 

541,5 млн.пас.км  обсягу січня–березня 2017р.  

 
 

Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–лютому 2018 року 
 

Станом на 1 березня 2018р. в області, за оцінкою, проживало               

954,6 тис. осіб. Частка міського населення складала  63,1%. 

У січні–лютому 2018р. чисельність населення області зменшилася          

на 1658 осіб внаслідок природного (1586 осіб) та міграційного (72 особи) 

скорочення населення.    

Упродовж січня–лютого 2018р. народилося 1223 дитини, що на 91 дитину 

або на 6,9% менше ніж у січні–лютому 2017р. При цьому рівень 

народжуваності становив 7,9 особи на 1000 жителів. У 13 районах цей показник 

був вищий ніж середній  по області. Найвищий – у Бобринецькому районі    

(11,4 особи на 1000 жителів).  

З початку  2018р. в області померло 2809 осіб, що на 207 осіб або на 6,9% 

менше ніж у січні–лютому 2017р. Рівень смертності становив 18,2 особи                         

на 1000 жителів. У 8 районах області рівень смертності був нижчим за середній. 

Найнижчий показник смертності зафіксовано у Бобринецькому районі та на 

території міськради  м.Кропивницького  (14,8 особи на 1000 жителів). 

Кількість прибулих в область у січні–лютому 2018р. становила             

1981 особу,  вибулих за її межі – 2053 особи. У розрахунку на 1000 жителів  

зафіксовано міграційне скорочення населення – 0,46 особи.  

 

 

 

 



 

Робота автомобільного транспорту м.Світловодська 

у січні–березні 2018 року 

 

Автотранспортними підприємствами м.Світловодська (з урахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні– 

березні 2018р. перевезено 58,5 тис.т вантажів, що на 40,7% менше ніж у січні–

березні 2017р., вантажооборот зменшився на 26,7% і становив 13,4 млн.ткм. 

Перевізниками міста перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 18,1% менше 

ніж у січні–березні 2017р., пасажирооборот зменшився на 17,4% і склав  

11,5 млн.пас.км.  

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 


