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Будівельна діяльність підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–червні 2018 року 

  

 

Підприємствами Кіровоградської області у січні–червні 2018р. виконано 

будівельних робіт на суму 457 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно 

з січнем–червнем 2017р. склав 79%.  

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, 

реконструкція та технічне переоcнащення становили 67,7%, капітальний 

ремонт – 18,7%, поточний ремонт – 13,6%. 

 
 

Будівельна діяльність підприємств 

м.Світловодська 

у січні–червні 2018 року 
 

Підприємствами м.Світловодська у січні–червні 2018р. виконано 

будівельних робіт на суму 16,9 млн.грн, що становило 3,7% загальнообласного 

обсягу робіт.  

За характером будівництва на обсяги робіт з поточного ремонту припало 

50,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення – 47,1%, решта – з капітального 

ремонту.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель 

та інженерних споруд. 

 
 

Підсумки обліку посівних площ 

під урожай 2018 року підприємствами 

Кіровоградської області 
 

Під урожай 2018 року культури сільськогосподарські посіяно на площі 

1700,6 тис.га, з них аграрними підприємствами – на 1208,4 тис.га (71,1% 

загальної посівної площі), господарствами населення – на 492,2 тис.га (28,9%).  

У структурі посівів культур сільськогосподарських частка культур 

зернових та зернобобових становить 48,9% (832,2 тис.га), культур  

технічних – 44,6% (758 тис.га). Порівняно з 2017 роком посіви культур 

зернових і зернобобових збільшилися на 1,7%, технічних – зменшилися                  

на 0,9%. 

Серед культур зернових та зернобобових найбільше засіяно площ 

кукурудзою на зерно (373,9 тис.га або 44,9% посівів зернових та зернобобових), 

пшеницею (299,2 тис.га або 36%) та ячменем (121,1 тис.га або 14,6%). 

Порівняно з 2017 роком посіви культур зернобобових збільшилися на 20,8%, 



пшениці – на 12,3%, ячміню – на 0,5%. Водночас посіви гречки зменшилися на 

54,7%, проса – на 8,4%, кукурудзи на зерно – на 6%. 

Серед культур технічної групи посіви соняшнику збільшилися на 6,2%, 

ріпаку і кользи – на 18,4%, разом з тим посіви сої зменшилися на 27,3%, 

цукрового буряку фабричного – на 29,7%. У структурі посівів площ культур 

технічних найбільшу частку (77,5%) займає соняшник.  

Під урожай 2018 року картопля висаджена на площі 43,5 тис.га, що 

менше попереднього року на 0,6%, культури овочеві відкритого грунту –          

на площі 18,2 тис.га (на 0,9%). Основними виробниками цих видів продукції в 

області є господарства населення.  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


