ПРЕС-ВИПУСК

До дня працівників
легкої промисловості
Легка промисловість була та залишається однією з пріоритетних галузей
економіки, завдяки розвитку якої збільшується економічний потенціал держави.
Провідним підприємством галузі легкої промисловості Кіровоградщини є
ПрАТ швейна фабрика “Зорянка” – одне з найбільших сучасних швейних
підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві жіночого та
чоловічого, форменого та робочого верхнього одягу, виконує замовлення
найвідоміших світових брендів на умовах давальницької сировини, виготовляє
продукцію на внутрішній ринок.
У січні–березні 2017р. підприємствами з виробництва одягу освоєно
263 тис.грн капітальних інвестицій або 0,1% загального обсягу підприємств
переробної промисловості області.
За підсумками січня–квітня 2017р. обсяг випуску продукції на
підприємствах з виробництва одягу зріс на 34,1%. Порівняно з січнем–квітнем
2016р. збільшилось виробництво жилетів, анораків, лижних курток брюк та
бриджів з волокон синтетичних або штучних чоловічих та хлопчачих, пальт та
плащів жіночих та дівчачих.
У січні–квітні 2017р. обсяг реалізованої продукції підприємствами з
виробництва одягу склав 22,4 млн.грн або 0,4% обсягу переробної
промисловості області.
Головне управління статистики у Кіровоградської області щиро вітає всіх
працівників та ветеранів галузі з професійним святом, бажаємо міцного
здоров’я, високих досягнень у праці, щастя, миру та добробуту!
Утворення та поводження з відходами
в Кіровоградській області
У 2016р. в Кіровоградській області утворилося 34,4 млн.т відходів,
що на 3,2% більше порівняно з 2015р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки –
6 тис.т (на 7,8% менше). Із загального обсягу утворених відходів 99,6%
(34,3 млн.т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної
діяльності підприємств та організацій.
У загальній кількості відходів, що утворилися у 2016р., найбільшу питому
вагу (93,3%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів
при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.
Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 3 млн.т,
що в 2,8 раза менше ніж у 2015р. Частка утилізованих, оброблених
(перероблених) відходів у загальному обсязі утворених склала 11,4%.
Обсяг видалених відходів у спеціально відведені місця чи об'єкти
у 2016р. становив 31 млн.т (на 6,6 млн.т більше ніж у 2015р.).

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами Кіровоградської області
у січні–квітні 2017 року
У січні–квітні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 8466,9 млн.грн, з неї продукції добувної та
переробної промисловості – на суму 5933,7 млн.грн (70,1%). У структурі
реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів припало 33,8%, постачання електроенергії, газу пари та
кондиційованого повітря – 28,8%, машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання, – 11%, металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання, – 8,9%.
В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага
припадала на виробництво олії та тваринних жирів (60,5%), м’яса та м’ясних
продуктів (11,6%).
Найбільше
реалізовано
продукції
добувної
промисловості
підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського,
Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст
Світловодська,
Кропивницького,
Олександрії,
Кіровоградського
та
Олександрійського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
у січні–квітні 2017р. по області становив 8734 грн, найбільше –
у м.Світловодську (35429 грн), Голованівському (21671 грн) та
Світловодському (18262 грн) районах.
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами м.Світловодська
у січні–квітні 2017 року
У січні–квітні 2017р. підприємствами м.Світловодська реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1883,8 млн.грн, що становило
22,2% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами
міст Олександрії – 429,3 млн.грн (5,1%) та Знам’янки – 53,6 млн.грн (0,6%)).
На переробну промисловість припало 95,9% реалізованої продукції міста.
Найбільша питома вага припала на реалізацію продукції підприємствами з
виробництва олії та тваринних жирів.
На кожного мешканця міста в середньому припало 35429 грн реалізованої
промислової продукції, що в 4 рази більше ніж у середньому по області. За цим
показником місто зайняло перше місце серед міст та районів області.
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами Світловодського району
у січні–квітні 2017 року
У січні–квітні 2017р. підприємствами Світловодського району
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 224,9 млн.грн, що
становило 2,7% загального обсягу реалізованої продукції по області

(підприємствами Кіровоградського – 409,4 (4,8%), Олександрійського району –
95 млн.грн (1,1%), Знам’янського району – 27,3 млн.грн (0,3%)).
На постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
припало 94,4% реалізованої продукції району, решта – на переробну
промисловість.
На кожного мешканця району в середньому припало 18262 грн
реалізованої промислової продукції. За цим показником район зайняв третє
місце серед міст та районів області після м.Світловодська та Голованівського
району.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

