
ПРЕС-ВИПУСК 
 

 

Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб 

по Кіровоградській області 

у 2016 році 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб області 

у 2016р. становив 9598,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 1,2% більше 

обсягу 2015р.  

У грудні 2016р. обсяг роздрібного товарообороту становив 894,2 млн.грн 

та порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 1,4%, з груднем 2015р. 

зменшився – на 13%. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні склала 1,8%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області 

в середньому за місяць склав 822 грн. 
 

 

Демографічна ситуація в області 

у січні–листопаді 2016 року 
 

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

967,6 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

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

5579 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 6,3 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного  

скорочення (6621 особа). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

(1042 особи). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Олександрівського (1,14%), Маловисківського та Олександрійського (0,98%) 

районів (в середньому по області – 0,57%).  

Обсяг природного скорочення становив 7,5 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–листопаді 2015р. – 6,9 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради  

(4,1 особи), найвищий – на території Знам’янської міськради (11,8 особи).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 9,2 особи                             

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

в Знам’янському районі до 6,7 народженого на території Світловодської 

міськради.  

Рівень смертності в середньому по області становив 16,7 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (14,3 особи), найвищий – в Знам’янському           

районі (22 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області                    

у січні–листопаді 2016р. становила 1,18 особи на 1000 жителів.  

 



 

 

Доходи та витрати населення Кіровоградської області  

у 2015 році  
 

За остаточними даними номінальні доходи населення Кіровоградської 

області у 2015р. становили 34576 млн.грн, що вище рівня доходів 2014р.  

на 19,6%. Їх частка у загальному обсязі доходів населення України склала 2%.  

Реальний наявний дохід населення у 2015р. становив 82,1% до 2014р. 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 26631,2 грн, що на 21,3% 

більше ніж у 2014р. 

Витрати населення у 2015р. становили 35852 млн.грн, що на 24,2% 

більше ніж у 2014р. 
 

 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території Кіровоградської області через АЗС 

у грудні 2016 року 
 

 

У грудні 2016р. на території області 217 автозаправних станцій здійснили 

продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 172,7 млн.грн.  

Бензину моторного реалізовано 3 тис.т, пропану та бутану скраплених – 

1,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, газу природного скрапленого 

або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом 

користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному 

обсязі склала 67,8%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 січня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області 

становили 3,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, пропану та бутану 

скраплених – 0,4 тис.т. 
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 


