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Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області у 2016 році 
 

Станом на 1 січня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 965,8 тис. осіб. 

Частка міського населення складала 62,9%. 

У 2016р. чисельність населення області скоротилася на 7394 особи, що в 

розрахунку на 1000 жителів становило 7,6 особи. Зменшення чисельності 

населення області відбулось виключно за рахунок природного  скорочення 

(7418 осіб). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення (24 особи). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Онуфріївського (1,34%), Олександрівського (1,31%) та Світловодського (1,18%) 

районів (в середньому по області – 0,76%).  

Обсяг природного скорочення становив 7,7 особи у розрахунку                           

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

скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради  (4,3 особи), 

найвищий – на території Знам’янської міськради (11,9 особи).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 9,1 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,1 народженого                                   

в Знам’янському районі до 6,5 народженого на території Світловодської 

міськради.  

Рівень смертності в середньому по області становив 16,8 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (14,4 особи), найвищий – в Знам’янському           

районі (21,9 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області                     

у 2016р. становила 0,02 особи на 1000 жителів.  

 

 
 

Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної 

сфери та виробничих потужностей 

у Кіровоградській області у 2016 році 

 

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 53,6 тис.м
2 

загальної 

площі житла, що на 54,2% менше ніж у 2015р. Переважну частину (89%) 

загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 

11% – у будинках із двома й більше квартирами. 

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів 

посів обласний центр, де збудовано 51,4% загального обсягу житла. Значну 

частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі 

(18,3%), містах Світловодську (4,6%), Знам’янці (4%) та Олександрії (3,9%).  

Зросли обсяги прийнятого житла у Новгородківському, 

Добровеличківському та Компаніївському районах. 



Серед інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в 

експлуатацію 6 дошкільних навчальних закладів на 120 місць, що 

у 4,3 раза більше ніж у 2015р. (у селах Червоний Яр та Олено-Косогорівка 

Кіровоградського району на 24 та 16 місць відповідно, Злинка та Якимівка 

Маловисківського, Семенасте Новоукраїнського та Щасливе 

Олександрійського районів – по 20 місць), фізкультурно-оздоровчий комплекс 

на 20 місць у м.Знам’янці та спортивний зал площею 104 м
2
  

у м.Кропивницькому. 

У 2016р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд 

виробничих об’єктів і потужностей, серед яких гідроелектростанції та 

фотоелектричні сонячні електростанції, лінії електропередачі, місцеві 

трубопроводи для транспортування газу, водопровідні, каналізаційні та теплові 

мережі, залізничні колії, потужності з виробництва олії нерафінованої, виробів з 

паперу та картону, ремонтні майстерні, адміністративні будівлі, склади, 

зерносклади, зерноочисні пункти, магазини, авіаційно-спортивний клуб, церкву, 

котельні та інші. 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла  

та виробничих потужностей у м.Світловодську 

у 2016 році 

 

У 2016р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 19 квартир 

загальною площею 2,5 тис.м
2
, що на 58,2% менше ніж у 2015р. (по області – 

на 54,2%). Частка житла, прийнятого в місті, склала 4,6% загального обсягу 

житла, прийнятого по області. Індивідуальними забудовниками збудовано 

97,9% житла по місту. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію потужності з 

виробництва олії нерафінованої, металоконструкцій, магазини, споруди для 

відведення поверхневих вод, мінікотельні та інші об’єкти. 
 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла  

та виробничих потужностей у Світловодському районі 

у 2016 році 

 

У 2016р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 7 квартир 

загальною площею 1,2 тис.м
2
, що на 59,5% менше ніж у 2015р. (по області –  

на 54,2%). Частка житла, прийнятого в районі, склала 2,3% загального обсягу 

житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними 

забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію склади та інші 

об’єкти. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


