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До Дня працівників 

легкої промисловості 

 

Легка промисловість була та залишається однією з пріоритетних та 

соціально значущих галузей економіки, завдяки розвитку якої збільшується 

економічний потенціал держави та забезпечуються потреби населення. 

Одне з найбільших сучасних швейних підприємств Кіровоградщини є   

ПрАТ швейна фабрика “Зорянка”, яке спеціалізується на виробництві жіночого 

та чоловічого одягу, виконує замовлення найвідоміших світових брендів на 

умовах давальницької сировини та виготовляє продукцію на внутрішній ринок.  

За підсумками 2017р. підприємствами текстильного виробництва та 

виробництва одягу освоєно 4,1 млн.грн капітальних інвестицій або 0,3% 

загального обсягу підприємств переробної промисловості. 

Випуск промислової продукції у текстильному виробництві та 

виробництві одягу у 2017р. збільшився на 4,8%, зокрема: у текстильному 

виробництві – на 1,6%, виробництві одягу –  на 23,4%. 

Обсяг реалізованої продукції у текстильному виробництві та виробництві 

одягу за підсумками  2017р. становив 113,1 млн.грн  або 0,6%  загального 

обсягу переробної промисловості області, за січень–квітень 2018р. –  

27,7 млн.грн  або 0,4%. 

 

 
 

Реалізація промислової продукції 

підприємствами Кіровоградської області 

у січні–квітні 2018 року 

 

Підприємствами Кіровоградської області у січні–квітні 2018р. 

реалізовано промислової продукції на суму майже 9,5 млрд.грн, з неї продукції 

переробної промисловості – на 6,3 млрд.грн або 66,1% загальнообласного 

обсягу. Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 

22,2%. 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага 

обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 35,9% на суму 

3,4 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 2,1 млрд.грн, м’яса 

та м’ясних продуктів – на 0,4 млрд.грн.  

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 2,5 млрд.грн або 26,9% 

загальнообласного обсягу. 
  

 

 

 



 

 

Заробітна плата по м.Світловодську 

за І квартал 2018 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному                                  

штатному працівнику м.Світловодська, по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб                                              

із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за І квартал 2018р. 

порівняно з відповідним періодом 2017р. зросла на 22,5% і становила 5661 грн, 

що в 1,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). 

Рівень заробітної плати по місту становив 88,3% середнього рівня  

по Кіровоградській області. 
 

 

 

Заробітна плата по Світловодському району 

за І квартал 2018 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,  

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику Світловодського району, по підприємствах, установах, організаціях 

(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) за І квартал 2018р. порівняно з 

відповідним періодом 2017р. зросла на 19,8% і становила 5975 грн, що в             

1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). 

Рівень заробітної плати по району становив 93,2% середнього рівня  

по Кіровоградській області. 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 


