
Фінансовий стан великих та середніх підприємств області  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств 

області (крім банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–

березень 2014 року склав 2515,2 млн.грн. збитку. 

Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області за січень–

березень 2014 року склав 2684,5 млн.грн. проти 229,2 млн.грн. збитку за відповідний 

період попереднього року. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали 

підприємства промисловості – 2559,9 млн.грн., у т.ч. підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1966,2 млн.грн. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 

50%, отримано 169,3 млн.грн. прибутку до оподаткування, що на 12 млн.грн. більше 

порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку 

до оподаткування одержали підприємства промисловості – 122,7 млн.грн. (72,5% 

прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 31,5 млн.грн. (18,6%).  

За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до 

оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 99,7 млн.грн. 

(81,2% прибутку до оподаткування промислових підприємств області), з яких левова 

частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів – 50,8 млн.грн. та машинобудування – 45,1 млн.грн.  
 

Фінансовий стан великих та середніх промислових підприємств області  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих та середніх промислових 

підприємств області за січень–березень 2014 року склав 2437,2 млн.грн. збитку 

проти 27,7 млн.грн. прибутку за відповідний період попереднього року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 

41,7%, отримано 122,7 млн.грн. прибутку, що на 1,9 в.п. та на 3,6 млн.грн. менше 

порівняно з січнем–березнем 2013 року. Зменшення прибутку зумовлено 

результатами діяльності підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря. 

Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства 

переробної промисловості – 99,7 млн.грн. (81,2% загальної суми прибутку 

промислових підприємств області), з них на підприємства з виробництва харчових 

продуктів і тютюнових виробів припало 50,8 млн.грн. (51% прибутку підприємств 

переробної промисловості), машинобудування – 45,1 млн.грн. (45,2%).  

Загальний обсяг збитку промислових підприємств за січень–березень 2014 

року склав 2559,9 млн.грн., що на 2461,3 млн.грн. більше порівняно з відповідним 

періодом попереднього року. Частка збиткових підприємств у загальній кількості 

становила 58,3%. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали 

підприємства переробної промисловості – 2015,6 млн.грн. (78,7% загальної суми 

збитку промислових підприємств області), у т.ч. підприємства з виробництва 



харчових продуктів і тютюнових виробів – 1966,2 млн.грн. (97,5% збитку 

підприємств переробної промисловості). 
 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська 

за січень–березень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

січні–березні 2014р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано робіт 

на суму 14,8 млн.грн., що становить 15,3% загального обсягу будівельних робіт по 

області.  

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції 

та технічного переозброєння припало 97,8% загального обсягу виконаних будівельних 

робіт, з капітального ремонту – 1,3%, решта – з поточного ремонту. 

Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устаткування будівель і споруд. 
 

Надання населенню субсидій за квітень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

січні–квітні 2014 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулися 17803 сім’ї, призначено субсидії 16044 сім’ям, що 

на 10,9% менше порівняно з відповідним періодом 2013 року.  

У квітні 2014р. кількість сімей-учасників програми житлових субсидій, які 

одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг та електроенергії, становила 10,2% загальної кількості сімей області. 

Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у квітні 2014 року 

становив 15,4 грн. Сума субсидій, отриманих населенням у січні–квітні 2014 року 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 24323,3 тис.грн. Станом на 1 травня 2014 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості попередніх 

періодів в цілому по області становила 8759,7 тис.грн.  

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2014 

року звернулося 16117 сімей, призначено субсидії 13930 сім’ям, отримали – 5304 

сімей на суму 5092,5 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню 

субсидій готівкою на 1 травня 2014р. становила 7463,8 тис.грн. 
 

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради  

на 1 квітня 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 квітня 2014р. в області, за оцінкою, проживало 985,4 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–березень 2014р. чисельність населення 

скоротилася на  2,1 тис. осіб (на 8,8 особи у розрахунку на 1000 жителів). 

Станом на 1 квітня 2014р. на території Світловодської міськради проживало 

54 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За січень–березень 



2014р. чисельність населення міськради зменшилась на 70 осіб (у розрахунку на 

1000 жителів це становило 5,3 особи). 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком перевищення 

природної складової (число померлих більше числа народжених на 113 осіб) над 

позитивним сальдо міграції (число прибулих до міськради більше числа тих, хто 

виїхав за  її межі на 43 особи). 
 

Демографічна ситуація у Світловодському районі  

на 1 квітня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 квітня 2014р. в області, за оцінкою, проживало 985,4 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–березень 2014р. чисельність населення 

скоротилася на 2,1 тис. осіб (на 8,8 особи у розрахунку на 1000 жителів). 

Станом на 1 квітня 2014р. у районі проживало 12,7 тис. осіб (1,3% загальної 

чисельності населення області). За січень–березень 2014р. чисельність населення 

району зменшилась на 100 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 31,8 

особи. 

Скорочення чисельності населення стало наслідком перевищення числа 

померлих над числом народжених (на 57 осіб) та виїжджаючих над прибулими (на 

43 особи). 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–квітень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–квітень 2014 року підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано 

послуг на суму 1299,5 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 149 

млн.грн., або 11,5% загального  обсягу реалізованих послуг. 

Податок на додану вартість за січень–квітень  2014 року склав 88,4 млн.грн., 

доходи від здавання в оренду виробничих нежитлових приміщень становили 8,4 

млн.грн. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення за січень–

квітень 2014 року становив 151,06 грн. 

Серед реалізованих у січні–квітні 2014 року послуг значна частка припала на 

послуги різних видів транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської 

діяльності – 73,7% або 958 млн.грн.; послуги інформації та телекомунікацій – 10,9% 

або 141,7 млн.грн.; послуги у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 6,3% або 82,5 млн.грн.; операцій з нерухомим майном – 3,5% або 

45,9 млн.грн.; професійної, наукової та технічної  діяльності – 3,4% або 44,6 

млн.грн. 
 

Експорт товарів за 1 квартал 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів області за 1 квартал 2014р. становив 182,8 млн.дол. США та 

перевищив на 11,8% обсяг експортованих товарів у 1 кварталі 2013р. 



Область експортувала товари до 68 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Китаю, Індії, Російської Федерації та Польщі. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, машини, обладнання та механізми, готові харчові продукти. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за 1 квартал 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 1 квартал 2014р. становив 

32,1 млн.дол. США, що на 31,4% менше порівняно з 1 кварталом 2013р. Обсяг 

імпорту становив 18,3 млн.дол., що на 28% менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 24 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано готових харчових продуктів, продуктів рослинного 

походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження. 

Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та механізми, живі 

тварини та засоби наземного транспорту. 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області  

через АЗС за квітень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

квітні 2014р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу 215 

автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 169,9 млн.грн. Бензину 

реалізовано 4,6 тис.т, газойлів – 3,7 тис.т, пропану і бутану скрапленого – 1,3 тис.т, 

газу природного скрапленого або у газоподібному стані – 0,5 тис.т.  

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин 

марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 66%, найменшим – 

А–80 (0,1%). 

Станом на 1 травня 2014р. запаси бензину на АЗС області становили 3 тис.т, 

газойлів – 1,2 тис.т, пропану і бутану скрапленого – 0,3 тис.т. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську 

за січень–квітень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за січень–

квітень 2014 року становив 26 млн.грн., у тому числі населенню – 8,4 млн.грн. або 

32,4% загального їх обсягу. 

У січні–квітні 2014 року питома вага реалізованих послуг по місту становила 

2% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

У квітні п.р. на ринку послуг фактично працювало 73 підприємства. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 983 особи. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по місту у січні–квітні 

2014 року склав 156,08 грн. проти 151,06 грн. в цілому по області. 



 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти  

у квітні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

квітень 2014р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, 

комунально-побутові потреби газу природного 28,9 млн.м
3
, вугілля кам’яного – 21,3 

тис.т, палива дизельного – 10,7 тис.т, бензину моторного – 1,5 тис.т, мазутів 

топкових важких – 0,1 тис.т. 

Порівняно з квітнем 2013р. використання вугілля кам’яного збільшилось у 2,5 

раза. Водночас зменшилось використання мазутів топкових важких на 70,3%, газу 

природного – на 28,2%, бензину моторного – на 22%, палива дизельного – на 19,3%. 
 

Інвестиційна активність підприємств м.Світловодська 

за січень–березень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–березень 2014р. підприємствами та організаціями м.Світловодська освоєно 

18,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 3,2% загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 336 грн. капітальних 

інвестицій, що на 41,3% менше ніж у середньому по області. 

Одним із основних джерел фінансування капітальних інвестицій були кредити 

банків та інші позики.  

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 1,9 млн.грн., що становило 

10,2% загального обсягу капіталовкладень по місту. 

 

Інвестиційна активність підприємств Світловодського району 

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–березень 2014р. підприємствами та організаціями Світловодського району 

освоєно 5,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 1% загальнообласного 

обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 459 грн. капітальних 

інвестицій, що на 19,8% менше ніж у середньому по області. 

Одним із основних джерел фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 1,2 млн.грн., що становило 

20,9% загального обсягу капіталовкладень по району. 

 

Лісогосподарська діяльність господарств у січні–березні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

січні–березні 2014р. в області вироблено продукції (робіт, послуг) лісового 

господарства у фактичних цінах (без ПДВ) на суму 14,4 млн.грн., що на 16,2% 

більше ніж у січні–березні 2013р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у 

загальних обсягах продукції лісового господарства становила 91,3 %. 



Найбільше вироблено лісогосподарської продукції господарствами 

Олександрівського – 3,8 млн.грн. (26,1% загального обсягу виробленої продукції в 

області), Маловисківського – 3,4 млн.грн. (23,5%), Знам’янського – 3,3 млн.грн. 

(23,1%), Голованівського – 2,3 млн.грн. (15,7%) районів. 

Від усіх видів рубок заготовлено 35,1 тис.м
3
 ліквідної деревини, що майже на 

рівні січня–березня 2013р., з яких обсяг заготівлі лісоматеріалів круглих становив 

13,4 тис.м
3
.  

Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб збільшились на 

5,8%, а дров для опалення зменшились на 54,7% та становили відповідно 20,1 тис.м
3
 

та 1,6 тис.м
3
.  

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–квітень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,) 

Промисловість. За січень–березень 2014р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 301,2 млн.грн., що становило 8,2% 

від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. У січні–квітні 2014р. будівельниками міста виконано робіт на 

суму 15,6 млн.грн., що становило 14,3% від загального обсягу будівельних робіт по 

області. 

За січень–березень 2014р. у місті прийнято в експлуатацію 601 м
2
 загальної 

площі житла, що на 49,9% менше ніж за січень–березень 2013р. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–квітні 2014р. 

перевезено 91,4 тис.т вантажів, що на 20% менше ніж у січні–квітні 2013р., 

вантажооборот зменшився на 14,5% і склав 22,3 млн.ткм.  

Перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 12,8% більше ніж у січні–квітні 2013р., 

пасажирооборот збільшився на 12,6% і склав 22,8 млн.пас.км. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями за 

2013р. становив 214,1 млн.грн., що на 33,7% більше ніж за 2012р. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за 

січень–березень 2014р. становила 2284 грн. і зросла порівняно з січнем–березнем 

2013р. на 3,3%. 

Населення. На 1 квітня 2014р. на території міськради проживало 54 тис. осіб. 

За січень–березень 2014р. чисельність населення скоротилася на 70 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за січень–квітень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–березень 2014р. підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14,3 млн.грн., що становило 0,4% 

від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень–квітень 2014р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) порівняно з відповідним періодом 2013р. склав 120,4%. 



Будівництво. У січні–квітні 2014р. будівельниками району виконано робіт на 

суму 1,3 млн.грн., що становило 1,2% від загального обсягу будівельних робіт по 

області. 

За січень–березень 2014р. у районі прийнято в експлуатацію 402 м
2
 загальної 

площі житла, що на 28,4% більше ніж за січень–березень 2013р. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–квітні 2014р. 

перевезено 1,5 тис.т вантажів, що на 71,2% менше ніж у січні–квітні 2013р., 

вантажооборот зменшився на 82,6% і склав 0,2 млн.ткм. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями за 

2013р. становив 18 млн.грн., що на 43,2% більше ніж за 2012р. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за 

січень–березень 2014р. становила 2002 грн. і зросла порівняно з січнем–березнем 

2013р. на 1,4%. 

Населення. На 1 квітня 2014р. в районі проживало 12,7 тис. осіб. За січень–

березень 2014р. чисельність населення скоротилася на 100 осіб. 


