АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА
ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Загальна довжина мережі автомобільних доріг загального користування в області
складає 6,2 тис. км (98% ), із них:
державного значення – 2 тис.км доріг загального користування державного значення, у
тому числі: міжнародних – 404,8 км, національ них – 359,9 км, регіональ них – 66,2 км,
територіальних – 1222,2 км;
місцевого значення – 4,3 тис.км, з них: обласних – 1,6 тис.км, районних – 2,7 тис.км.
Міжнародні дороги:
М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на Волгоград через Дніпропетровськ, Донецьк)
км0+000-72+088 - 65,4;
М-05 Київ-Одеса;
М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка (через Вінницю)
км578+928-км755+519 - 176,6;
М-13 Кропивницький-Платонове (на Кишинів)
км0+000-км76+432 - 76,4;
М-22 Полтава-Олександрія
км126+781-км167+867 - 36,9.

Національні дороги:
Н-01 Київ -Знам'янка км241+622-км287+954 - 46,3;
Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчук) км273+649-км296+735 - 23,1;
Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв км0+000-км153+455 - 128,2;
Південний обхід м.Кропивницький км0+000-км25+580 -25,6;
Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя км0+000-км81+735 -81,7;
Н-24 Благовіщенське-Миколаїв.

Експлуатаційна довжина залізниці загального користування – 892 км,
з них – 622 км електрифіковано.

Підприємства залізничного транспорту на території області:
регіональна філія "Одеська залізниця" АТ Укрзалізниця" у складі виробничих підрозділів:
"Знам’янська дирекція залізничних перевезень (119 залізничних станцій, платформ та
зупиночних
пунктів)
та
"Шевченківська
дирекція
залізничних
перевезень"
(29 залізничних станцій та платформ);
регіональна філія "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця";
регіональна фі лія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Найважливіші залізничні напрямки:
Київ-Дніпро;
Харків-Одеса;
Київ-Херсон;
Знам’янка-Миколаїв.
На Дніпрі розвинене судноплавство (пристань Світловодськ).

Аеропорт Кіровоград
На даний час не має статусу міжнародного, але за разовим дозволом відповідних органів має
можливість приймати міжнародні рейси.
Довжина злітної смуги аеродрому Кіровоград складає 1301 м.
Аеродром Кіровоград може приймати літаки: Ан-24, Ан-26, Як-40, Л-410, SAAB-340,
Beechcraft, Piper, Cessna та т.ін.

У місті Кропивницький знаходиться:
підприємство ПрАТ " Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "Урга" – виконує роботи
з обслуговування пасажирів, багажу, пошти та забезпечує контроль на авіаційну безпеку в
пасажирському терміналі. Пропускна спроможність пасажирського терміналу розрахована на
обслуговування одного рейсу та 50-ти пасажирів на годину. Термінал укомплектований
спеціальними технічними засобами безпеки (СТЗБ).

Кіровоградська служба обслуговування повітряного руху Дніпропетровського
регіонального структурного підрозділу ДП "Украерорух" - забезпечує обслуговування
загаль ного повітряного руху на аеродромі Кіровоград, який включає пасажирські, чартерні,
транзитні, тренувальні та авіарейси міжнародного сполучення. Введено в дію азимутальний
далекомірний радіомаяк (VOR/DME), аеродромна диспетчерська вишка, яка забезпечує
належний рівень безпеки польотів.

