
Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами 

за січень–квітень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська у січні–квітні 2014р. становив 8,6 

млн.дол. США, імпорту – 5 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 34 

країнами cвіту. 

Товарна структура експорту складалась з жирів та олії тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали 

недорогоцінні метали та вироби з них. 

 

Діяльність підприємств області у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість підприємств області склала 7381 

одиниць, що на 370 одиниць більше порівняно з 2012 роком, та у розрахунку 

на 10 тис.осіб наявного населення становило 74 одиниць, проти 70 одиниць у 

2012 році. Значно більше підприємств припадало на 10 тис.осіб наявного 

населення у Компаніївському – 112 одиниць та Кіровоградському – 122 

одиниць районах. 

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 45902,9 млн.грн., що на 3,6% більше порівняно з 2012 роком. 

Слід відмітити, що збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) зумовлене діяльністю підприємств оптової та роздрібної торгівлї; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та промисловості. Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) цих підприємств склав 18893,4 

млн.грн. та 16274,5 млн.грн. відповідно, що на 1,4% менше та 19,5% 

відповідно, більше порівняно з 2012 роком. 

Домінуюча частка обсягів реалізованої продукції області припала на 

підприємства міст Кіровограда – 65,9% (на 23,9% більше порівняно з 2012 

роком), Світловодська – 5,4% (на 15,5%), Олександрії – 3,1% (на 1,8%). 

У розрахунку на одного найманого працівника відбулося зменшення 

обсягу реалізації продукції, товарів та наданих послуг порівняно з 2012 

роком на 37,2 тис.грн. (461 тис.грн.). 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 

103315 осіб, у тому числі найманих – 99573 особи. 

Витрати на персонал підприємств області становили 3605,3 млн.грн., з 

них витрати на оплату праці – 2634,7 млн.грн. 

 

Про направлення прес-випусків щодо основних показників діяльності 

підприємств районів (міст) у 2013 році. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що відділ структурної статистики та обстежень ділової активності 



підприємств Головного управління статистики направляє прес-випуски щодо 

основних показників діяльності підприємств у 2013 році з показниками 

районів (міст) для оприлюднення в друкованих та електронних засобах 

масової інформації, на офіційних веб-сайтах міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, районних рад тощо. Просимо провести відповідну 

роботу з метою обов’язкового оприлюднення зазначеної інформації. 

Екземпляр газети або ксерокопію з надрукованим прес-випуском 

просимо направити до Головного управління статистики в управління 

координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і 

респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації. 

Інформацію необхідно розміщувати з посиланням на Головне 

управління статистики в області. 

 

Діяльність підприємств м. Світловодська у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість підприємств м. Світловодська 

становила 393 одиниці (по області – 7381 одиницю), що у розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення склало 73 одиниці (по області – 74 одиниці). 

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 2478,7 млн.грн. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 381,6 тис.грн. 

На підприємствах м.Світловодська зайнято 6619 осіб, у тому числі 6496 

найманих працівників (6,5% кількості найманих працівників підприємств 

області). Середня кількість працюючих на одному підприємстві міста склала 

17 осіб. 

Витрати на персонал підприємств м.Світловодська становили 224,4 

млн.грн., з них витрати на оплату праці – 163,5 млн.грн. 

 

Діяльність підприємств Світловодського району у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість підприємств Світловодського району  

становила 116 одиниць (по області – 7381 одиницю), що у розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення склало 90 одиниць (по області – 74 одиниці). 

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 337,6 млн.грн. У розрахунку на одного найманого працівника 

обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 340,3 тис.грн. 

На підприємствах району зайнята 1061 особа, у тому числі 992 

найманих працівники (один відсоток кількості найманих працівників 

підприємств області). Середня кількість працюючих на одному підприємстві 

району склала 9 осіб. 

Витрати на персонал підприємств Світловодського району становили 

29,1 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 21,1 млн.грн. 



Діяльність малих підприємств м. Світловодська у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість малих підприємств м.Світловодська 

склала 365 одиниць (по області – 7010 одиниць), що у розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення становило 67 одиниць (по області – 71 одиниця). 

Більша частка малих підприємств міста (75,6% або 297 одиниць) визначена 

як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 931,9 млн.грн. або 37,6% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств міста, з них 

мікропідприємствами – 221,7 млн.грн. (8,9%). У розрахунку на одного 

найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 

421,9 тис.грн. 

На малих підприємствах м.Світловодська зайнято 2325 осіб, у тому 

числі 2209 найманих працівників (6,2% чисельності найманих працівників 

малих підприємств області), на мікропідприємствах зайнято 836 осіб, у тому 

числі 782 найманих працівників. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу м.Світловодська 

становили 61,1 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 44,6 млн.грн. 

 

Діяльність малих підприємств Світловодського району у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість малих підприємств Світловодського 

району склала 111 одиниць (по області – 7010 одиниць), що у розрахунку на 

10 тис.осіб наявного населення становило 86 одиниць (по області – 71 

одиниця). Більша частка малих підприємств району (81% або 94 одиниці) 

визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 206,2 млн.грн. або 61,1% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств району, з них 

мікропідприємствами – 65,7 млн.грн. (19,5%). У розрахунку на одного 

найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 

357,4 тис.грн. 

На малих підприємствах Світловодського району зайнято 645 осіб, у 

тому числі 577 найманих працівників (1,6% кількості найманих працівників 

малих підприємств області), на мікропідприємствах зайнято 240 осіб, у тому 

числі 199 найманих працівників. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу Світловодського 

району становили 14,6 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 10,6 млн.грн. 

 



Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу 

Кіровоградщини за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013 року кількість малих підприємств області становила 

7010 одиниць, що на 5,9% більше ніж у 2012 році. У розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення кількість підприємств становила 71 одиницю. 

Більша частка малих підприємств області (81,5% або 6017 одиниць) 

визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 11409,5 млн.грн. або 24,9% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств області, з них 

мікропідприємствами – 3708,1 млн.грн. (8,1%). Майже половина обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства оптової та 

роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; 

сільського, лісового та рибного господарства – 31%. У розрахунку на одного 

найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 

319,4 тис.грн. 

Значну частку в економіці області складають малі підприємства міста 

Кіровограда, обсяг реалізації яких становив 40,8% реалізованої продукції 

(товарів, послуг) малих підприємств області, а також міст Світловодська – 

8,2% та Олександрії –  6%, Кіровоградського – 7% та Долинського – 3,1% 

районів. 

Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області, 

становила 39419 осіб, у тому числі найманих – 35724 особи. На 

мікропідприємствах у 2013 році було зайнято 15597 осіб. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали 956,9 

млн.грн., з них витрати на оплату праці – 698,8 млн.грн. 

 

Роздрібний продаж нафтопродуктів та газу на території області через 

АЗС за травень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у травні 2014р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів 

та газу 215 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 153 млн.грн. Бензину 

реалізовано 4,5 тис.т, газойлів – 2,5 тис.т, пропану і бутану скрапленого – 1,2 

тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані – 0,4 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався 

бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала майже 

65%, найменшим – А–80 (0,2%). 

Станом на 1 червня 2014р. запаси бензину на АЗС області становили 

2,8 тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану і бутану скрапленого – 0,3 тис.т. 

 

 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

М. СВІТЛОВОДСЬКА за січень–травень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–квітень 2014р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 422 млн.грн., що 

становило 8,1% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2014р. підприємствами та 

організаціями міста освоєно 18,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 3,2% від загальнообласного обсягу. 

Будівництво. У січні–травні 2014р. будівельниками міста виконано 

робіт 

на суму 16,5 млн.грн., що становило 11,8% від загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–травні 

2014р. перевезено 115 тис.т вантажів, що на 18,6% менше ніж у січні–травні 

2013р., вантажооборот зменшився на 15,4% і склав 28,3 млн.ткм. 

Перевезено 2,3 млн. пасажирів, що на 15,6% більше ніж у січні–травні 

2013р., пасажирооборот збільшився на 13,6% і склав 28,8 млн.пас.км. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями за січень–березень 2014р. становив 53,1 млн.грн., що на 8,7% більше 

ніж за січень–березень 2013р. 

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

осіб. За січень–квітень 2014р. чисельність населення скоротилася на 82 

особи. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за січень–травень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–квітень 2014р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 19,2 млн.грн., 

що становило 0,4% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

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

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2013р. склав 118,8%. 

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2014р. підприємствами та 

організаціями району освоєно 5,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 1% від загальнообласного обсягу. 

Будівництво. У січні–травні 2014р. будівельниками району виконано 

робіт на суму 1,3 млн.грн., що становило 1% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 



Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–травні 

2014р. перевезено 1,7 тис.т вантажів, що на 73,8% менше ніж у січні–травні 

2013р., вантажооборот зменшився на 86,8% і склав 0,2 млн.ткм. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями за січень–березень 2014р. становив 2,9 млн.грн., що на 7,5% більше 

ніж за січень–березень 2013р. 

Населення. На 1 травня 2014р. в районі проживало 12,7 тис. осіб. За 

січень–квітень 2014р. чисельність населення скоротилася на 108 осіб. 

 

Про оплату населенням м. Світловодська 

житлово-комунальних послуг станом на 1 червня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–травня 2014р. населенням м.Світловодська сплачено  за 

житлово-комунальні послуги 27,4 млн.грн. (103,8% нарахованих за цей 

період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за травень 2014р., 

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 140% (по 

області – 141,5%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку у травні 2014р. порівняно з відповідним місяцем 2013р. 

збільшилися на 11,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 166,55 грн. (по області – 170,75 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

травні 2014р. порівняно з квітнем зменшилася на 5,2% і на початок червня 

2014р. становила 18,1 млн.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 

8,1%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району 

житлово-комунальних послуг станом на 1 червня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–травня 2014р. населенням Світловодського району 

сплачено за житлово-комунальні послуги 2550,8 тис.грн. (117,9% 

нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг 

за травень 2014р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, 

становив 224,8% (по області – 141,5%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку у травні 2014р. порівняно з відповідним місяцем 2013р. 

збільшилися на 10,2% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 98,22 грн. (по області – 170,75 грн.). 

Станом на 1 червня 2014р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів 

та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 375,5 тис.грн. 



Заборгованість із виплати заробітної плати 

на 1 червня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) на 1 червня 2014 року становила 35,5 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська на 1 червня 2014 року становила 3,7 млн.грн. або 10,5% 

загальної суми боргу по області. Основна частка боргу із виплати заробітної 

плати (83,8%) не виплачена працівникам підприємств-банкрутів. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати 

на 1 червня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) на 1 червня 2014 року становила 35,5 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району впродовж травня 2014р. зменшилась на 0,6% і на 1 

червня 2014 року становила 646,2 тис.грн. або 1,8% загальної суми боргу по 

області. Вся сума боргу по району припадала на підприємства-банкрути. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–травень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–травень 2014 року підприємствами області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7018,5 млн.грн., з неї 

продукції добувної та переробної промисловості – на суму 6026,6 млн.грн. 

(85,9% всієї реалізованої продукції). У структурі реалізованої промислової 

продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

припадало 57,7%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого 

повітря – 13,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування – 11,2%, машинобудування, 

крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 7,9%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (77,6%), м’яса та м’ясних 

продуктів (8,4%). 

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Новоукраїнського, Знам'янського районів; харчової промисловості – міст 

Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Новомиргород-



ського, Голованівського, Світловодського районів; машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устаткування – міст Кіровограда та Олександрії. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну 

особу за січень–травень 2014 року по області становив 7079,6 грн., 

найбільше – у Голованівському районі (24378 грн.), містах Кіровограді 

(20063,5 грн.) та Світловодську (9858,1 грн.). 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–травень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–травень 2014 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 534,3 млн.грн., що 

становило 7,6% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами міст Олександрії – 275,7 млн.грн. (3,9%) та Знам’янки – 25,2 

млн.грн. (0,4%)). 

На переробну промисловість міста припадало 70,1% реалізованої 

продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів; іншої неметалевої 

мінеральної продукції – виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 9858,1 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 1,4 раза більше ніж у середньому 

по області. За цим показником місто зайняло 3 місце серед міст та районів 

області після Голованівського району та м.Кіровограда. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами Світловодського району за січень–травень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–травень 2014 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 24 млн.грн., що 

становило 0,3% загального обсягу реалізованої продукції по області (під-

приємствами Знам’янського району – 17,5 млн.грн. (0,2%), 

Олександрівського – 7,2 млн.грн. (0,1%)). 

На переробну промисловість припадало 100% реалізованої продукції. В 

обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на 

виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; готових 

металевих виробів, крім виробництва машин та устаткування – виробництво 

металевих баків, резервуарів і контейнерів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції – виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 1860,2 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 26,3% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 



Індекс споживчих цін у червні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє 

для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за червень 

2014р., яка становила порівняно з травнем 2014р. по Україні 101%, по області 

– 100,6%. 

 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального 

продукту Кіровоградської області за 2013 рік в порівнянних цінах становив 

108,8%, по Україні – 100,0%. 

 

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області  

в червні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 
червня 2014р. перебувало 14,6 тис. безробітних громадян області, що на 6% 
менше ніж на кінець травня. Статус безробітного протягом місяця отримали 
1,9 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області  на кінець 

червня 2014р. становив 2,48% населення працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до служби зайнятості, на кінець червня 2014р. склала 1 тис. 

осіб. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) збільшилося з 14 осіб на кінець травня 2014р. до 15 осіб на 

кінець червня. 

За сприяння державної служби зайнятості в червні 2014р. було 

працевлаштовано 1,6 тис. осіб проти 1,8 тис. осіб у травні. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж червня 2014р., становила 12,8 тис. осіб. Середній 

розмір допомоги по безробіттю становив 991 грн. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2014р. виробництво м’яса склало 38,5 тис.т. Збільшення 

виробництва м’яса порівняно з січнем–червнем 2013р. відбулося за рахунок 

росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій як у сільськогосподарських 

підприємствах (на 1 тис.т або на 10,5%), так і в господарствах населення (на 

2,4 тис.т або на 9,4%). 



Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі зросли на 6% та становили 480 г, свиней – на 8,9% (415 

г). 

У січні–червні 2014р. порівняно з січнем–червнем 2013р. загальне 

виробництво молока збільшилося на 4,1% і склало 162,7 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 20,9% (27,2 тис.т), у 

господарствах населення – на 1,3% (135,5 тис.т). Порівняно з січнем–червнем 

2013р. в аграрних підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови 

(по середньому поголів’ю) збільшився на 393 кг (на 17,9%) і становив 2591 

кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–червні 2014р. 

порівняно з січнем–червнем 2013р. зменшилося на 6,2% і склало 273,6 

млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,6 раза менше 

(64,6 млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 10,8% (209 млн.шт.). 

Несучість курей-несучок у січні–червні 2014р. склала 155 яєць проти 168 

яєць у січні–червні 2013р. 

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 153,6 

тис. голів (на 3,6% менше ніж на 1 липня 2013р.), у т.ч. корів – 66,7 тис. голів 

(на 1,5% менше), свиней – 277,5 тис. голів (на 0,5% менше), овець та кіз – 62,3 

тис. голів (на 2,2% менше), птиці – 6514,2 тис. голів (на 3,8% більше). 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–червні 2014 року 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що порівняно з січнем–червнем 2013 року в сільськогосподарських 

підприємствах Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось на 

10,5% та становило 10,5 тис.т, молока – на 20,9% (27,2 тис.т), яєць – 

зменшилось в 1,6 раза (64,6 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–червні 2014р. реалізовано на забій 1244,7 т живої ваги худоби та птиці, 

що на 40,9% більше обсягу січня–червня 2013р., вироблено 776,7 т молока (в 

1,5 раза більше). 

Станом на 1 липня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,3 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів, 14 тис.голів свиней. 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт станом  

на 1 липня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 липня 2014р. господарствами всіх категорій зернові та 

зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 40,5 

тис.га, що складає 9,4% площ, посіяних під урожай поточного року (торік – 



9,9% таких площ). Із зібраної площі одержано 147,1 тис.т зерна (у початково 

оприбуткованій вазі), що в 2,1 раза менше ніж на початок липня 2013р. У 

середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 36,4 ц зерна (торік – 36,5 ц з 1 

га). 

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

області за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників надійшло на 

переробні підприємства 8,6 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 3,4% 

менше порівняно з січнем–червнем 2013р. та 7,8 тис.т молока та молочних 

продуктів (в 1,8 раза менше). 

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх 

категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 8,2 тис.т живої 

ваги худоби та птиці (на 2,9% більше ніж торік) та 7,8 тис.т молока та 

молочних продуктів (в 1,8 раза менше). Частка господарств населення в 

загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці 

порівняно з січнем–червнем 2013р. зросла з 3,3% до 3,4%, молока – з 79,6% 

до 91,7%. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації 

становив 7918 млн.грн., що на 4,4% більше обсягу січня–червня 2013р. У 

структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб склав 42,9%, підприємців-фізичних осіб – 42,1%, решта – 

організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та 

неформальних ринків. 

Оборот роздрібної торгівлі становив 7800 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 4,6% більше ніж у січні–червні 2013р., ресторанного господарства – 

118 млн.грн. (90,3 % обороту січня–червня минулого року). 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу 

в середньому за місяць становив 1316 грн. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб  

по області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

червень 2014р. становив 3399,1 млн.грн., що порівняно з відповідним 

періодом попереднього року більше на 1,6%. 



Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території) склала 1,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць склав 597,6 грн. 

 

Робота авіаційних підприємств області  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що підприємствами авіа-ційного транспорту області у січні–червні 2014р. 

перевезено 2,5 тис.т вантажів, що на 17,5% більше ніж у січні–червні 2013р. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного 

транспорту збільшився на 33,6% і склав 0,9 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–червні 2014р. порівняно з 

відпо-відним періодом минулого року збільшилась на 19,9% і становила 31,3 

тис. осіб, пасажирооборот збільшився на 29,8% і становив 13,5 млн.пас.км. 

 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за результатами заключного підсумку сівби під урожай 2014р. 

сільськогосподарські культури посіяно на площі 1665,7 тис.га, з них 

аграрними підприємствами – на 1236,5 тис.га (74,2% загальної посівної 

площі),  господарствами населення – на 429,2 тис.га (25,8%). 

Порівняно з 2013р. загальна посівна площа сільськогосподарських 

культур зменшилася на 6,9 тис.га або на 0,4%, у т.ч. в аграрних 

підприємствах – на 17 тис.га (на 1,4%), у господарствах населення – 

збільшилась на 10,2 тис.га (на 2,4%). Збільшення загальної посівної площі 

відбулося в 9 районах області. 

Майже половина зайнятих посівами площ (48%) відведено під зернові і 

зернобобові культури – 799,4 тис.га (на 64,4 тис.га або на 7,5% менше ніж 

торік). 

Технічні культури посіяно на площі 759,7 тис.га (45,6% посівних 

площ), що на 62,5 тис.га (на 9%) більше ніж у минулому році. 

Овочі посіяні на площі 16,5 тис.га, що на 1,8% менше ніж на 1 липня 

2013р., картопля – на площі 40,2 тис.га (на 0,5% менше). Основними 

виробниками цих видів продукції в області є господарства населення. 

У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа 

загибелі озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 

під урожай 2014р., становила 7 тис.га (1,7% площ загиблих озимих культур, 

посіяних під урожай 2013р.), а її частка в площі посіву склала 1,8% (торік – 

1,9%). 

 

 



Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську 

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у січні–червні 2014р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 139 тис.т вантажів, що на 

18,1% менше ніж у січні–червні 2013р., вантажооборот зменшився на 19,8% і 

становив 33,7 млн.ткм. 

У січні–червні 2014р. вантажні перевезення здійснювало 9 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 7,7%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–червні 2014р. перевезено 2,7 млн. 

пасажирів, що на 12,1% більше ніж у січні–червні 2013р., пасажирооборот 

збільшився на 11,8% і склав 34,4 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11,5%. 

 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2014 року 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за результатами заключного підсумку сівби під урожай 2014р. по 

Кіровоградській області сільськогосподарські культури посіяно на площі 

1665,7 тис.га, з них аграрними підприємствами – 1236,5 тис.га (74,2% 

загальної посівної площі),  господарствами населення – 429,2 тис.га (25,8%). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 

19,6 тис.га, що становить 64,3% загальної посівної площі по району. 

Порівняно з 2013р. збільшилася площа посіву соняшнику на зерно на 

24,4% і склала 5,6 тис.га, ріпаку (озимого) – в 1,7 раза (2 тис.га). Разом з тим 

зменшилася площа посіву сої на 20% і склала 3,2 тис.га. 


