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Обсяг реалізованої промислової продукції 

підприємствами Кіровоградської області 

у січні–червні 2017 року 

 

У січні–червні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 12387,5 млн.грн, з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 9257,4 млн.грн (74,7%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів припало 35,3%, постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря – 24,1%, машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання, – 10,8%, металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 10,2%.  

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (55,2%), м’яса та м’ясних 

продуктів (12,2%).  

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–червні 2017р. по області становив 12,8 тис.грн, найбільше – 

у м.Світловодську (49,2 тис.грн), Голованівському (36 тис.грн) та 

Світловодському (26,7 тис.грн) районах. 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

підприємствами м.Світловодська 

у січні–червні 2017 року 
 

 

У січні–червні 2017р. підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2615,8 млн.грн, що становило 

21,1% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами 

міст Олександрії – 670,6 млн.грн (5,4%) та Знам’янки – 92,3 млн.грн (0,7%)).  

На переробну промисловість припало 96,7% реалізованої продукції міста. 

Найбільша питома вага припала на реалізацію продукції підприємствами з 

виробництва олії та тваринних жирів. 

 На кожного мешканця міста в середньому припало 49,2 тис.грн 

реалізованої промислової продукції, що в 3,8 раза 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–червні 2017 року 
 

У січні–червні 2017р. підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 328,9 млн.грн, що 

становило 2,7% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Кіровоградського району – 664 (5,4%), Олександрійського – 

101 млн.грн (0,8%), Знам’янського – 49,9 млн.грн (0,4%)).  

На постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

припало 93,8% реалізованої продукції району, решта – на переробну 

промисловість.  

На кожного мешканця району в середньому припало 26,7 тис.грн 

реалізованої промислової продукції. За цим показником район зайняв третє 

місце серед міст та районів області після м.Світловодська та Голованівського 

району. 

 

 

До дня будівельника 

 

Щороку в другу неділю серпня в Україні відзначається День 

будівельника. Будівництво є однією з найголовніших галузей економіки кожної 

країни. Від її розвитку в значній мірі залежить функціонування всього 

господарського механізму. 

Провідними підприємствами галузі в області є ТОВ “Укрекскавація”, 

ПП “ДЦ Арт-Салон”, КП “Кіровоградрембудмонтаж”, ТОВ “Інтерресурси”, 

ТОВ “Спецтрансбуд”. 

За підсумками І півріччя 2017р. підприємства області виконали 

будівельних робіт на суму 415,1 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом 

2016р. їх обсяги збільшилися у 1,8 раза.  

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 

35 одноквартирних житлових будинків загальною площею 6,8 тис.м
2
. Серед 

інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в експлуатацію 

дошкільний навчальний заклад на 20 місць у с.Виноградівка Компаніївського 

району, медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну у 

м.Кропивницькому та центр реабілітації на 24 ліжка у м.Олександрії.  

Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих 

об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі, місцеві трубопроводи 

для транспортування газу, місцеві водопровідні мережі, елеватори, силосні 

споруди, гаражі та навіси для зберігання сільськогосподарських машин, склади, 

магазини, котельні та інші. 

Головне управління статистики у Кіровоградської області щиро вітає всіх 

будівельників з професійним святом, бажаємо міцного здоров’я, успішних 

проектів, високих досягнень у праці, щастя, миру та добробуту! 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


