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Промислове виробництво 

Кіровоградської області 

у січні–березні 2017 року 

 

У січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. випуск 

промислової продукції в області збільшився на 13,8%, у т.ч. у добувній 

промисловості та розробленні кар’єрів на 20,9%, переробній промисловості – на 

12,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – на 6,4%.  

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск 

промислової продукції порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшився  

на 17,3%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – у 2,2 раза, інших харчових  

продуктів – на 33,6%, олії та тваринних жирів – на 16,2%, хліба, хлібобулочних 

і борошняних виробів – на 4,4%, готових кормів для тварин – на 2,7%. 

Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 

обсяги продукції зменшились на 24,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8,1%. 
 

До Дня охорони праці 

 

За ініціативою Міжнародної організації праці понад 100 країн світу                 

28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці. 

З метою привернення уваги до питань охорони праці в Україні згідно                

з Указом Президента від 18 серпня 2006р. офіційно відзначається День охорони 

праці. 

Одним із девізів Дня охорони праці є запобігання професійним 

захворюванням, які зумовлені впливом на працівника шкідливих факторів 

виробничого середовища.  

Охорона життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних                         

та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, оскільки 

безпосередньо впливає на якість та тривалість життя, працездатність людини, а 

відтак – на її добробут. 

Раз у два роки органами державної статистики проводиться статистичне 

обстеження стану умов праці на підприємствах.  

У 2015 році обстеженню підлягали підприємства промисловості, 

сільського господарства, будівництва, транспорту та установи охорони здоров’я 

Кіровоградської області. Наприкінці 2015р. на цих підприємствах було зайнято 

95,5 тис. осіб, з яких 18,8 тис. осіб (19,7%) працювали у несприятливих умовах. 

Найвища питома вага працівників, які були зайняті в умовах, що                       

не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, зосереджено        

на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. 

Найбільш розповсюдженим серед небезпечних факторів виробничого 

середовища був підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку. Під дією 

цих факторів працювали 10,1 тис. осіб, або 10,6% облікової кількості штатних 

працівників.  



Відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах 

зі шкідливими умовами праці, надавались пільги та компенсації у вигляді 

додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за умови праці, 

безкоштовного лікувально-профілактичного харчування та видачі молока або 

інших рівноцінних продуктів харчування, права на пенсію на пільгових умовах. 

Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг                     

та компенсацій, у 2015р. становила 41,5 тис. осіб, або 43,5% облікової кількості 

штатних працівників.  

 

 

 

Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–березні 2017 року 

 

У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 155,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. 

порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 217,1%.  

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 

73,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний 

ремонти – 14,2% та 12,6% відповідно. 

Підприємствами обласного центру виконано 78,2% обсягу будівельних 

робіт по області.  

 

 
 

Діяльність будівельних підприємств  

м.Світловодська  

у січні–березні 2017 року 

 

У січні–березні 2017р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 7,2 млн.грн, що становило 4,6% загального обсягу 

будівельних робіт по області.  

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення припало 90,8% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з поточного ремонту – 9,1%, решта – 

з капітального ремонту.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель 

та інженерних споруд. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 
 


