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Промислове виробництво 

Кіровоградської області 

у січні–травні 2017 року 

 

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. випуск 

промислової продукції в області збільшився на 10,8%, у т.ч. у добувній 

промисловості та розробленні кар’єрів на 24,3%, переробній промисловості – на 

7,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – на 3,1%.  

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск 

промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився  

на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових  

продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас у 

виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги 

продукції зменшились на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%. 

 

 

Діяльність підприємств 

Кіровоградської області 

у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість підприємств, які здійснювали діяльність 

на території області становила 7205 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення склало 74 одиниці. Більша частка підприємств області – 

95,1% (6858 одиниць) визначена як малі підприємства. 

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 74779,1 млн.грн, що на 13,2% більше порівняно з 2015р. Більша частка 

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів                                 

і мотоциклів – 34,1%, промисловості – 30,9%, сільського, лісового та рибного 

господарства – 27,6%.  

Значну частку в економіці області, а саме 44,5% займають підприємства 

м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких 

становив 33281,7 млн.грн, а також Олександрійського – 5,9%                                              

та Кіровоградського – 4,4% районів. 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 

92934 особи, у тому числі найманих – 89674 особи. 

Витрати на персонал підприємств області становили 4721,2 млн.грн, що 

на 10,9% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці –                           

3866,3 млн.грн. 

 

 



 

Діяльність малих підприємств 

Кіровоградскої області у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств, які здійснювали 

діяльність на території області становила 6858 одиниць, що у розрахунку                 

на 10 тис.осіб наявного населення склало 71 одиницю. Більша частка малих 

підприємств області – 86,5% (5930 одиниць) визначена як мікропідприємства. 

Малими підприємствами області реалізовано продукції, товарів               

та надано послуг на суму 30344,5 млн.грн або 40,6% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг), з них мікропідприємствами –                

10698,5 млн.грн (14,3%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) припала на малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 44,9%, сільського, лісового та рибного                    

господарства – 36,9%.  

Значну частку малого бізнесу області (37,9%) складають малі 

підприємства м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

яких становив 11511,4 млн.грн, а також Кіровоградського (6,2%) та 

Новоукраїнського (4,1%) районів. 

У 2016р. кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області,               

становила 37797 осіб, у тому числі найманих – 34568 осіб.                                         

На мікропідприємствах області кількість зайнятих працівників становила                      

16907 осіб. 

Витрати на персонал малих підприємств області склали 1331 млн.грн, що 

на 15% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці –                       

1078,9 млн.грн. 

 

 

Діяльність малих підприємств м.Світловодська 

 у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств м.Світловодська 

становила 335 одиниць, а саме 4,9% загальної кількості малих підприємств 

області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 63 одиниці, 

по області цей показник – 71 одиниця. Більша частка малих підприємств міста – 

83% (278 одиниць) визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів                  

та надано послуг на суму 2325,6 млн.грн, що склало 23,7% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств міста, з них 

мікропідприємствами – 730,8 млн.грн. 

На малих підприємствах м.Світловодська зайнято 1863 особи, у тому 

числі найманих працівників 1790 осіб, на мікропідприємствах –                             

788 та 725 осіб відповідно. 

Витрати на персонал малих підприємств міста становили 63,2 млн.грн, з 

них витрати на оплату праці – 51,4 млн.грн. 

 

 



 

Діяльність малих підприємств Світловодського району 

у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств Світловодського 

району становила 110 одиниць, а саме 1,6% загальної кількості малих 

підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 

89 одиниць, по області цей показник – 71 одиниця. Більша частка малих 

підприємств району – 81,8% (90 одиниць) визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу району реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 666,9 млн.грн, що склало 71,5% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств району, з них 

мікропідприємствами – 210,5 млн.грн.  

На малих підприємствах Світловодського району зайнято 669 осіб,                 

у тому числі найманих працівників 606 осіб, на мікропідприємствах –                        

248 та 192 особи відповідно. 

Витрати на персонал малих підприємств району становили                       

22,8 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 18,4 млн.грн. 

 

 

Діяльність підприємств 

м.Світловодська у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість підприємств м.Світловодська становила 

361 одиницю, а саме 5% загальної кількості підприємств області,                                   

що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 68 одиниць,                   

по області цей показник – 74 одиниці. 

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг              

на суму 9825,7 млн.грн, що майже у 2 рази більше порівняно з 2015р.  

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах міста, становила            

5679 осіб, у тому числі найманих – 5601 особу, що склало 6,3% загальної 

кількості найманих працівників області. 

Витрати на персонал підприємств м.Світловодська становили                

264,2 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 216,9 млн.грн. 

 

 

Діяльність підприємств 

Світловодського району у 2016 році 

 

За підсумками 2016р. кількість підприємств Світловодського району 

становила 114 одиниць, а саме 1,6% загальної кількості підприємств області,                   

що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 93 одиниці,                     

по області цей показник – 74 одиниці. 

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 932,8 млн.грн, що на 1,6% менше порівняно з 2015р. 

 

 



 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила            

1012 осіб, у тому числі найманих – 949 осіб, що склало 1,1% загальної кількості 

найманих працівників області. 

Витрати на персонал підприємств Світловодського району становили           

39 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 31,5 млн.грн. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 


