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Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної 

сфери та виробничих потужностей 

у Кіровоградській області у 2017 році 
 

У Кіровоградській області у 2017р. прийнято в експлуатацію 51,1 тис.м
2 

загальної площі житла, що на 4,7% менше ніж у 2016р. Три чверті загального 

обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – 

у будинках із двома й більше квартирами.  
Найбільший обсяг житла збудовано у м.Кропивницькому (58,3% 

загальнообласного обсягу).  

Обсяги прийнятого житла порівняно з 2016р. зросли у 

м.Кропивницькому, Маловисківському, Знам’янському, Бобринецькому, 

Долинському, Олександрійському та Добровеличківському районах.  

Серед інших об’єктів соціальної сфери у Компаніївському районі 

прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць,  

м.Кропивницькому – медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну та 

фізкультурно-оздоровчий комплекс на 25 місць, м.Олександрії – центр 

реабілітації на 24 ліжка, Добровеличківському та Олександрівському районі – 

спортивні майданчики площею, відповідно, 924 м
2
 та 360 м

2
.  

Завершено будівництво й введено в експлуатацію ряд виробничих 

об’єктів і потужностей, серед яких сонячні електростанції, потужності з 

виробництва виробів з м’яса, олії нерафінованої та рафінованої, хлібобулочних 

виробів, пластмасових виробів, пінополіуретану, елеватори, зерносклади, 

млини, комбікормові цехи та інші. 

 
 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла  

та виробничих потужностей у м.Світловодську 

у 2017 році 

 

У 2017р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 

1,8 тис.м
2
 загальної площі житла, що на 27,1% менше ніж у 2016р. (по області – 

на 4,7%). Частка житла, прийнятого в місті, склала 3,5% загального обсягу 

житла, прийнятого в експлуатацію по області. Індивідуальними забудовниками 

збудовано 97,7% житла по місту. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію потужності 

з виробництва олії рафінованої та нерафінованої, місцеві трубопроводи для 

транспортування газу, місцеві водопровідні мережі та інші об’єкти. 

 

 

 

 



 

 

Прийняття в експлуатацію житла  

та виробничих потужностей у Світловодському районі 

у 2017 році 

 

У 2017р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 636 м
2
 

загальної площі житла або 1,2% обсягу житла, прийнятого в експлуатацію по 

області. Житло збудоване індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві водопровідні 

мережі та інші об’єкти. 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


