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Заробітна плата 

у вересні 2018 року 

 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних 

особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) у вересні  2018р. становила 7427 грн, що вдвічі 

вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з серпнем 2018р. 

розмір номінальної заробітної плати збільшився на 0,8%, з вереснем 2017р. – на 

20,4%.  

Рівень заробітної плати в області у вересні 2018р. становив 82,1% 

середнього рівня в Україні (9042 грн). 

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2018р. порівняно з серпнем 

2018р. становив 99%, з вереснем 2017р. – 111%.  

 
 

 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати 

на 1 жовтня 2018 року 

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, 

установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю 

найманих працівників) на 1 жовтня 2018р. становила 12,9 млн.грн або 0,4% 

загальної суми боргу в Україні. 

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок жовтня 2018р. становив 

1% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.  

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня 

2018р. становила 7,5 млн.грн або 58,1% загальної суми боргу по області. 

На початок жовтня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату             

1427 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5,2 тис.грн.               

 
 

Реалізація промислової продукції 

підприємствами Кіровоградської області 

у січні–вересні 2018 року 

 

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2018р. 

реалізовано промислової продукції на суму 21,7 млрд.грн, з неї продукції 

переробної промисловості – на 15,9 млрд.грн (73%). Частка промислової 

продукції, реалізованої за межі України, становила 22,1%. 

 

 

 



 

 

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага 

обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 35,6% на суму 

7,7 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 4,2 млрд.грн, м’яса 

та м’ясних продуктів – на 1 млрд.грн.  

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 3,9 млрд.грн або 18,1% 

загальнообласного обсягу. 

 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

підприємствами м.Світловодська 

у січні–вересні 2018 року 

 

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

промислової продукції на суму 3,6 млрд.грн, що становило 16,7% 

загальнообласного обсягу реалізованої продукції.  

У структурі реалізованої промислової продукції міста на переробну 

промисловість припало 96,5% загального обсягу, з неї на виробництво олії та 

тваринних жирів – 63%. 
 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

підприємствами Світловодського району 

у січні–вересні 2018 року 
 

Підприємствами Світловодського району у січні–вересні 2018р. 

реалізовано промислової продукції на суму 396,7 млн.грн, що становило 1,8% 

загальнообласного обсягу реалізованої продукції.  

У структурі реалізованої промислової продукції району найбільша частка 

припала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.  

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


