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Робота підприємств транспортного 

комплексу області у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. підприємствами транспорту Кіровоградської 

області перевезено вантажів на 18,2% більше ніж у січні–вересні 2015р., 

вантажооборот зменшився на 15%. 

Послугами пасажирського транспорту скористалося 43,4 млн. пасажирів, 

що на 8% менше обсягу січня–вересня 2015р. Пасажирооборот збільшився  

на 3% і становив 1916,8 млн.пас.км.  

Залізницею у січні–вересні 2016р. перевезено 3,7 млн. пасажирів,  

що на 2,8% менше ніж у  січні–вересні 2015р. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

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

перевезено 35 млн. пасажирів, що на 1,8% менше порівняно 

з січнем – вереснем 2015р., пасажирооборот зменшився на 3,3% і становив 

614,8 млн.пас.км. 

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст 

та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було 

перевезено 20,5 млн. пасажирів, Світловодська – 3,5 млн. пасажирів, 

Олександрії – 3,4 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 4,1 млн. 

пасажирів. 
 

 

 

Робота автомобільного транспорту м.Світловодська 

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. автотранспортними підприємствами 

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

підприємцями) перевезено 431,5 тис.т вантажів, що в 2,7 раза більше ніж у 

січні–вересні 2015р., вантажооборот збільшився в 1,8 раза і становив 

48,8 млн.ткм. 

Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 14,1%. 

У січні–вересні 2016р. перевізниками м.Світловодська перевезено 

3,5 млн. пасажирів, що на 13,5% менше ніж у січні–вересні 2015р., 

пасажирооборот зменшився на 8,9% і склав 47,3 млн.пас.км.  

Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі 

пасажирських перевезень по області склала 10%. 
 

 

 

 

 

 



Стан тваринництва в сільськогосподарських 

 підприємствах (крім малих)  

у січні–вересні 2016 року 

 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району                        

у січні–вересні 2016р. реалізовано на забій 1807,1 т живої ваги худоби та птиці,                 

що на 9,5% більше обсягу січня–вересня 2015р., вироблено 1615,2 т молока                       

(на 11,2% більше).  

Станом на 1 жовтня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,6 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис. голів 

корів,  16,1 тис. голів свиней. 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


