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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. 

За підсумками січня–червня 2018р. підприємства області виконали 

будівельних робіт на суму 457 млн.грн. Підприємства області займаються 

підготовкою ділянок для гірничих робіт, будівництвом, реконструкцією та 

ремонтом житлових будівель, промислових та торговельних підприємств, 

транспортних споруд, ліній електропередачі та зв’язку.  

 У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 

63 одноквартирних житлових будинки загальною площею 9,4 тис.м
2
, 

що у 2 рази більше ніж за аналогічний період торік.  

Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих 

об’єктів і потужностей, серед яких потужності з виробництва олії нерафінованої 

та тротуарної плитки, силосні споруди, гаражі, сараї та навіси для зберігання 

сільськогосподарських машин, склади, магазини, кафе, автозаправні станції та 

інші.  

 

 

Умови проживання домогосподарств 

 Кіровоградщини у 2018 році 
 

Важливим показником життєвого рівня населення  є стан забезпечення 

його належними умовами проживання. Наявність житла є не лише життєвою 

необхідністю для людини, а й індикатором рівня життя населення.  

 У листопаді 2017р. з метою дослідження соціально-демографічних 

характеристик домогосподарств проводилося опитування домогосподарств,   

які упродовж 2018р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов                     

їхнього життя.  

 За даними вибіркового обстеження, переважна більшість 

домогосподарств області має окреме житло (окрему квартиру або 

індивідуальний будинок) – 92%, проживає у частині індивідуального будинку – 

6%, разом з тим 2% домогосподарств все ще мешкають у  гуртожитках. 

У власному житлі проживають 92% домогосподарств (без урахування 

тих, які мешкають у гуртожитках), 5% – у відомчому, 3% – наймають його у 

фізичних осіб.  

 Найбільша частина домогосподарств проживає в трикімнатних 

помешканнях (38%), більше третини проживає в двокімнатних, 8% –                           

в однокімнатних, 18%  –  чотирьох і більше кімнатах.  



 

Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею 

недостатньою мірою. Житлова площа третини домогосподарств області нижче 

санітарної норми (13,65 м
2
 на одну особу). Зокрема, житлова площа більше ніж 

кожного четвертого домогосподарства становить від 9,1 до 13,65 м
2
  на одну 

особу, 4% – менше 7,5 м
2
, 3% домогосподарств – від 7,5 до 9 м

2
. 

 Житло майже кожного п’ятого домогосподарства області збудовано до 

1960 року. Житловий фонд 72% домогосподарств був збудований у 1960–1980 

роках (по Україні  відповідно – 19% та 70%). У відносно новому житлі, 

збудованому в 1991 році і пізніше, мешкають лише 9% домогосподарств (по 

Україні – 11%). 

          Характеризуючи умови проживання населення, слід зазначити,                      

що у житлі, обладнаному центральним опаленням, мешкає 12% 

домогосподарств, індивідуальною системою опалення – більше половини. 

Централізованим газопостачанням користуються 49% домогосподарств,              

43% – балонним газом. Газову колонку в своєму житлі мають 3%, гаряче 

водопостачання – 50% домогосподарств (в Україні – 15% та 40% відповідно). 

Водопроводом і каналізацією обладнано житло відповідно по 62%  

домогосподарств, ванною або душем – 60% домогосподарств. Домашнім 

телефоном користуються 14% домогосподарств. 

 За підсумками опитування половина домогосподарств задоволені або 

дуже задоволені своїми житловими умовами, більше третини – не дуже 

задоволені своїм житлом, 14% – незадоволені або дуже незадоволені                        

(по Україні – 56%, 30%, 14% відповідно). 

 
 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2018р.  

сільськогосподарськими підприємствами районів 
 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

культури зернові та зернобобові – всього посіяно на площі 19,7 тис.га, 

соняшнику на зерно – 7,7 тис.га, сої – 4,1 тис.га, ріпаку озимого – 1,2 тис.га. 
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


