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Робота підприємств транспортного 

комплексу області у січні 2016 року 
 

У січні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 14,4% 

менше ніж у січні 2015р., вантажооборот зменшився на 18,6%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалося 4,5 млн. пасажирів, 

що на 5,5% менше обсягу січня 2015р. Пасажирооборот зменшився на 8,2% і 

становив 153,7 млн.пас.км.  

Залізницею у січні 2016р. відправлено 0,4 млн. пасажирів, що на 2,6% 

менше ніж у січні 2015р. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

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

3,7 млн. пасажирів, що на 1,2% більше порівняно з січнем 2015р., 

пасажирооборот зменшився на 4,8% і становив 62,6 млн.пас.км. 

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст 

та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було 

перевезено 2 млн. пасажирів, Олександрії, Світловодська – по 0,4 млн. 

пасажирів та Кіровоградського району – 0,5 млн. пасажирів. 

 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної 

діяльності у 2015 році 

 

У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 

1 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн Євросоюзу – 

0,1 млн.дол. (14%). 

Станом на 31 грудня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, вкладених в економіку області, становив 64,4 млн.дол. та 

зменшився на 21,4% порівняно з початком 2015р.  

В економіку області вклали капітал інвестори 34 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр.  

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства м.Кіровограда (38,6% загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій області), Маловисківського району (16,3%) та м.Олександрії (13,8%). 

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах промисловості; організаціях, що здійснюють 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 

підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 

майном та підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та 

кур’єрської  діяльності.  



 

 

Експорт товарів за 2015 рік 

 

Обсяг експорту товарів області за 2015р. становив 406,6 млн.дол. США 

або 49,5% рівня 2014р.  

Область експортувала товари до 101 країни світу. Найбільше товарів 

експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Індії, Туреччини, Китаю та 

Єгипту. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти. 
 

 

Зовнішня торгівля товарами 

з країнами ЄС за 2015 рік 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 2015р. становив 

89,7 млн.дол. США, імпорту – 41,3 млн.дол. або 53,1% та 45,7% рівня 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні 

вироби. 
 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська 

у 2015 році
 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 

м.Світловодська, станом на 31 грудня 2015р. склав 4 млн.дол. США 

(6,3%  загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 12,2% 

порівняно з початком 2015р.  

В економіку міста вклали капітал інвестори 14 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада та Ізраїль. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва, оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

 


