ПРЕС-ВИПУСК

Використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення
нафти у березні 2016 року
У березні 2016р. підприємствами та організаціями області використано на
виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 53,3 млн.м3, що
на 1,1% більше березня 2015р., вугілля кам’яного – 18 тис.т (на 24,7% менше),
газойлів (палива дизельного) – 8,1 тис.т (на 20,6% більше), бензину
моторного – 1,2 тис.т (на 2,3% менше), вугілля бурого – 0,2 тис.т (у 2,1 раза
більше), мазутів топкових важких – 0,1 тис.т (на 60,5% менше).

Робота підприємств транспортного
комплексу області у січні–березні 2016 року
У січні–березні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів
на 24,4% більше ніж у січні–березні 2015р., вантажооборот зменшився
на 11,2%.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 14,5 млн. пасажирів,
що на 4,3% менше обсягу січня–березня 2015р. Пасажирооборот збільшився
на 8,8% і становив 524,2 млн.пас.км.
Залізницею у січні–березні 2016р. відправлено 1,2 млн. пасажирів,
що залишилось на рівні січня–березня 2015р.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016р.
перевезено 11,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше порівняно з січнем–
березнем 2015р., пасажирооборот зменшився на 1,1% і становив
198,2 млн.пас.км.
Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст
та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було
перевезено 6,7 млн. пасажирів, Олександрії та Світловодська – по 1,2 млн.
пасажирів, Кіровоградського району – 1,5 млн. пасажирів.
Робота автомобільного транспорту м.Світловодська
у січні–березні 2016 року
У
січні–березні
2016р.
автотранспортними
підприємствами
м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–
підприємцями) перевезено 227,7 тис.т вантажів, що в 4,9 раза більше ніж у
січні–березні 2015р., вантажооборот збільшився в 1,7 раза і становив
13,1 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі
вантажних перевезень по області склала 21,4%.

У січні–березні 2016р. перевізниками м.Світловодська перевезено
1,2 млн. пасажирів, що на 2,9% більше ніж у січні–березні 2015р.,
пасажирооборот зменшився на 3,4% і склав 15,1 млн.пас.км. Питома вага
пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських
перевезень по області склала 10,2%.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

