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Продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території Кіровоградської області через АЗС 

у вересні 2018 року 
 

 

У вересні 2018р. на території Кіровоградської області обсяг продажу 

світлих нафтопродуктів та газу становив 144,8 млн.грн, у якому найбільша 

частка (36,8%) припадала на реалізацію бензину моторного. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався 

бензин моторний марки А-92 (55,6%), найменшим – А-80. 

 

 

 

Використання палива 

у Кіровоградській області 

у вересні 2018 року 
 

 

У вересні 2018р. підприємствами та організаціями Кіровоградської 

області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу 

природного 10 млн.м
3
, вугілля кам’яного – 19,3 тис.т, газойлів (палива 

дизельного) – 16,5 тис.т, бензину моторного – 1,6 тис.т. 

Порівняно з вереснем 2017р. використання вугілля кам’яного 

збільшилось на 29,6%, газу природного – на 7,8%, газойлів  

(палива дизельного) – на 5,2%, бензину моторного – на 1,1%. 

 

 

 

Промислове виробництво 

у Кіровоградській області 

у січні–вересні 2018 року 

 

Індекс промислової продукції у Кіровоградській області за підсумками 

січня–вересня 2018р. становив 99,7%,  зокрема у переробній промисловості – 

94,8%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

у січні–вересні 2018р. обсяги виробництва продукції скоротилися на 6,3%,                  

у т.ч. у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості –                  

на 21%, олії та тваринних жирів –  на 7,8%, інших харчових продуктів –                  

на 4,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,7%. Водночас 

випуск продукції зріс у виробництві напоїв на 45,1%, молочних  

продуктів – на 3,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,9%, готових кормів для 

тварин – на 0,7%. 

 

 



 

Порівняно з січнем–вереснем 2017р. обсяги виробництва продукції 

зросли у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря                 

на 21,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання, – на 12,5%, текстильному виробництві, 

виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,5%, 

добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,6%. 

 
 

Будівельна діяльність підприємств 

м.Світловодська 

у січні–вересні 2018 року 
 

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

будівельних робіт на суму 51,1 млн.грн, що становило 5,8% загальнообласного 

обсягу робіт.  

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення припало 52,4% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з поточного ремонту – 43,8%, решта –  

з капітального ремонту.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель 

та інженерних споруд. 

 

 

Будівельна діяльність підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–вересні 2018 року  

 

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2018р. виконано 

будівельних робіт на суму 883,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції 

порівняно з січнем–вереснем 2017р. склав 86,4%.  

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, 

реконструкція та технічне переоcнащення становили 66,9%, капітальний 

ремонт – 20,2%, поточний ремонт – 12,9%. 

 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


