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Демографічна ситуація в області 

у січні–червні 2016 року 

 

Станом на 1 липня 2016р. в області, за оцінкою, проживало                  

969,2 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

У січні–червні 2016р. чисельність населення області скоротилася на               

3933 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 8,1 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного  

скорочення (4203 особи), водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

(270 осіб). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Знам’янського (0,68), Олександрівського (0,64%) та Олександрійського (0,60%) 

районів (в середньому по області – 0,40%).  

Обсяг природного скорочення становив 8,7 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–червні 2015р. – 7,7 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради  

(5,4 особи), найвищий – на території Знам’янської міськради (13 осіб).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,7 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,4 народженого                                   

в Новгородківському районі до 6,3 народженого на території Світловодської 

міськради.  

Рівень смертності в середньому по області становив 17,4 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (14,7 особи), найвищий – в Знам’янському           

районі (23,9 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області у 

січні–червні 2016р. становила 0,56 особи на 1000 жителів.  

 
 

Робота підприємств транспортного 

комплексу області у січні–липні 2016 року 
 

 

У січні–липні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів  

на 23,8% більше ніж у січні–липні 2015р., вантажооборот зменшився на 13%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалося 33,9 млн. пасажирів, 

що на 7,9% менше обсягу січня–липня 2015р. Пасажирооборот збільшився  

на 2,1% і становив 1490,9 млн.пас.км.  

Залізницею у січні–липні 2016р. відправлено 2,8 млн. пасажирів,  

що на 1,9% менше обсягу січня–липня 2015р. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2016р. перевезено 

27,5 млн. пасажирів, що на 0,6% більше порівняно з січнем–липнем 2015р., 

пасажирооборот зменшився на 3,9% і становив 472,5 млн.пас.км. 



Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст 

та районів області належала перевізникам міст Кропивницького (Кіровограда), 

якими було перевезено 16 млн. пасажирів, Світловодська – 2,8 млн. пасажирів, 

Олександрії – 2,7 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 3,3 млн. 

пасажирів. 

 

 

Експорт товарів у І півріччі 2016 року 

 

Обсяг експорту товарів області у І півріччі 2016р. становив 175,1 млн.дол. 

США або 80,7% проти І півріччя 2015р.  

Область експортувала товари до 85 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Російської Федерації, Нідерландів, Індії, Єгипту, Італії. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне обладнання. 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

з країнами ЄС у І півріччі 2016 року 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у І півріччі 2016р. 

становив 54,9 млн.дол. США, імпорту – 36,9 млн.дол., що відповідно на 7,3% та 

в 1,7 раза більше порівняно з І півріччям 2015р. 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 26 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного 

походження, продуктів рослинного походження, мінеральних продуктів,  

готових харчових продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби  

з них. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 


