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Інвестиційна активність підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–грудні 2016 року 
 

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6150,6 млн.грн капітальних 

інвестицій, що на 47% більше ніж у січні–грудні 2015р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,7% усіх 

капіталовкладень. 

На кожного мешканця області в середньому припало 6,3 тис.грн 

капітальних інвестицій. 

Підприємствами м.Кропивницького освоєно 31,3% загального обсягу 

капіталовкладень по області.  

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами 

сільського, лісового та рибного господарства (56,7%), промисловості (21,1%). 

 

 

Інвестиційна активність підприємств  

м.Світловодська  

у січні–грудні 2016 року 

 

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями м.Світловодська 

освоєно 190,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,1% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 3,6 тис.грн 

капітальних інвестицій, що на 43,8% менше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  

 

 

Інвестиційна активність підприємств  

Світловодського району  

у січні–грудні 2016 року 

 

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями Світловодського 

району освоєно 186,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 15 тис.грн 

капітальних інвестицій, що в 2,4 раза більше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  

 

 



Заробітна плата по м.Світловодську 

у 2016 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному                                  

штатному працівнику м.Світловодська по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб                                              

із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у  2016р. порівняно з 2015р. 

зросла на 13,4% і становила 3572 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної 

заробітної плати (1600 грн). 

Рівень заробітної плати по місту становив 89,9% середнього рівня 

по Кіровоградській області. 

    

 

Заробітна плата по Світловодському району 

у 2016 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику Світловодського району по підприємствах, установах, організаціях 

(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) у 2016р. порівняно з 2015р. зросла на 

26,8% і становила 3568 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної 

плати (1600 грн). 

Рівень заробітної плати по району становив 89,8% середнього рівня 

по Кіровоградській області. 

   

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


