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Промислове виробництво 

Кіровоградської області 

у січні–липні 2017 року 

 

У січні–липні 2017р. випуск промислової продукції в області збільшився 

на 12,9% (у січні–червні – на 11,9%), найбільше – у виробництві гумових  

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – у 1,6 раза, 

харчових продуктів та напоїв – на 27,3%, хімічних речовин і хімічної 

продукції – на 26%. 

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості 

випуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів на 32,2%, 

молочних продуктів – на 24,5%, інших харчових продуктів – на 24%. Водночас 

зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості на 14,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,8%, хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,9%. 

 

 

 

Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–липні 2017 року 

 

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 518,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним 

періодом 2016р. склав 179,6%.  

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, 

реконструкція та технічне переоcнащення становили 65,8%, капітальний 

ремонт – 23,2% та поточний ремонт – 11%. 

 

 

Фінансовий стан 

великих та середніх підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–червні 2017 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

області у січні–червні 2017р. склав 505,4 млн.грн прибутку проти                                

287,9 млн.грн прибутку у відповідному періоді попереднього року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 64,3%, у січні–червні 2017р. отримано 955,8 млн.грн прибутку                      

до оподаткування. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства 

промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів. Серед промислових видів діяльності найбільший прибуток 

отримали підприємства переробної промисловості.  



 

Загальний обсяг збитку, що отримали підприємства області у січні– 

червні 2017р., склав 450,4 млн.грн. Найбільші обсяги збитку одержали 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів. 

Частка збиткових підприємств області у загальній кількості становила 35,7%. 

Найбільша частка збиткових підприємств була серед підприємств транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.  

 

 

Фінансовий стан великих та середніх 

промислових підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–червні 2017 року 
 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

промислових підприємств області у січні–червні 2017р. склав 604,6 млн.грн 

прибутку проти 177,4 млн.грн прибутку у відповідному періоді попереднього 

року. 

Прибутковими промисловими підприємствами області, частка яких                         

у загальній кількості становила 62%, у січні–червні 2017р. отримано                         

736,8 млн.грн прибутку до оподаткування. Найбільші обсяги прибутку 

одержали підприємства машинобудування та підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. 

Загальний обсяг збитку, що отримали промислові підприємства області                      

у січні–червні 2017р., склав 132,1 млн.грн. Найбільші обсяги збитку одержали 

підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого  

повітря. Частка збиткових промислових підприємств області у загальній 

кількості становила 38%. Найбільша частка збиткових промислових 

підприємств була серед підприємств з водопостачання; каналізації, поводження 

з відходами.  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 


