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Робота підприємств транспортного 

комплексу області у січні–листопаді 2015 року 
 

 

У січні–листопаді 2015р. підприємствами транспорту перевезено 

вантажів на 1,7% більше ніж у січні–листопаді 2014р., вантажооборот зріс        

на 6,8%. 

Залізницею у січні–листопаді п.р. перевезено 5931,4 тис.т вантажів,  

що на 0,5% менше ніж у січні–листопаді 2014р. Вантажооборот залізничного 

транспорту за відповідний період торік склав 26409,8 млн.ткм, що на 6,9% 

більше ніж у січні–листопаді 2014р. 

Перевезення пасажирів усіма видами транспорту у січні–             

листопаді 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросло на 9%, 

пасажирооборот зменшився на 2,4%.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2015р. 

перевезено 44,1 млн. пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень 

серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими 

було перевезено 23,9 млн. пасажирів, Світловодська – 5 млн. пасажирів,     

Олександрії – 4,4 млн. пасажирів та Кіровоградського району –                            

6 млн. пасажирів. 

 
 

Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–листопад 2015р. 

 

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій Кіровоградської 

області у січні–листопаді 2015р. склало 65,1 тис.т та порівняно з січнем–

листопадом 2014р. зменшилося на 1 тис.т або на 1,5%. 

У січні–листопаді п.р. загальне виробництво молока порівняно   

з відповідним періодом 2014р. зменшилося на 3,5% і склало 301,8 тис.т, 

у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 2,1% (46,9 тис.т),  

господарствах населення – на 3,8% (254,9 тис.т). 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–листопаді 2015р. 

порівняно з січнем–листопадом 2014р. збільшилося на 1,1% і склало  

481,7 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,7% (385,7 млн.шт.), 

сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 14,1% (96 млн.шт.). 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі збільшилися на 7,1%, свиней – зменшилися на 3,4%  

і становили відповідно 511 г та 394 г. 



Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила  

109,3 тис. голів (на 7,7% менше ніж на 1 грудня 2014р.), у т.ч. корів –  

60,2 тис. голів (на 5,5% менше), свиней – 257,5 тис. голів (на 0,1% менше),  

овець та кіз – 46,2 тис. голів (на 8,3% менше), птиці – 5668,5 тис. голів  

(на 6,5% більше). 
 

 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських 

 підприємствах (крім малих)  

у січні–листопаді 2015 року 

 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району                        

у січні–листопаді 2015р. реалізовано на забій 2131,8 т живої ваги худоби та 

птиці, що на 8,9% менше обсягу січня–листопада 2014р., вироблено 1749,9 т 

молока (на 26,1% більше).  

Станом на 1 грудня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,6 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,6 тис.голів 

корів, 16,6 тис.голів свиней. 

 
 

 

Робота автомобільного транспорту м.Світловодська 

за січень–листопад 2015 року 

 

У січні–листопаді 2015р. автотранспортними підприємствами 

м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–

підприємцями) перевезено 213,8 тис.т вантажів, що на 13,3% менше ніж            

у січні–листопаді 2014р., вантажооборот зменшився на 28,4% і становив             

39,1 млн.ткм. 

Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 5,8%. 

У січні–листопаді 2015р. перевізниками м.Світловодська перевезено           

5 млн. пасажирів, що на 4,6% більше ніж у січні–листопаді 2014р., 

пасажирооборот збільшився на 1,5% і склав 63,5 млн.пас.км. Питома вага 

пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських 

перевезень по області склала 11,4%. 

 
 


