
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 175,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2014р.  

порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 81,8%.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 75,9% 

загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту (10,4% та 

13,7% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 62,9% обсягу будівельних 

робіт по області.  

 

Добування водних біоресурсів у січні–червень 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом січня–червня 2014 року підприємствами області, а також 

фізичними особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на 

вилов риби на території області, добуто 269,6 т риби, що в 1,5 раза більше 

ніж у січні–червні 2013 року. 

Найбільше риби добуто підприємствами Онуфріївського району та 

м.Світловодська.  

Фізичними особами-підприємцями області добуто 77,5 т риби, що 

складає 28,7% загального обсягу. 

 

Надання населенню субсидій за червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2014 року за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 24118 сімей, призначено 

субсидії 22073 сім’ям, що на 9,9% менше порівняно з відповідним періодом 

2013 року.  

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

які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та електроенергії, становила 5,9% загальної кількості 

сімей області. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у 

червні 2014 року становив 34,1 грн.  

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–червні 2014 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 25282,9 тис.грн. Станом на 1 липня 2014 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 3687,1 тис.грн.  



За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–червні 2014 року звернулося 18723 сім’ї, призначено субсидії 16545 

сім’ям, отримали – 13339 сімей на суму 11893,7 тис.грн. Заборгованість 

бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 липня 2014р. 

становила 2765,5 тис.грн. 

 

Діяльність будівельних підприємств м. Світловодська  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2014р. будівельними підприємствами м. Світловодська 

виконано робіт на суму 18,1 млн.грн., що становить 10,3% загального обсягу 

будівельних робіт по області.  

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 96,4% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 2,1%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устатковання будівель і споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Світловодського району  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2014р. будівельними підприємствами Світловодського 

району виконано робіт на суму 1,5 млн.грн., що становить 0,9% загального 

обсягу будівельних робіт по області.  

За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 92,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, решта – з 

поточного ремонту.  

Підприємства займалися ремонтом водних споруд. 
 

Збір урожаю сільськогосподарських культур підприємствами 

Світловодського району станом на 1 липня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 липня 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 

(крім малих) області зібрано зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 

на площі 35,8 тис.га (11,2% площ посіву) та намолочено 131,1 тис.т, що в 2 

рази менше порівняно з 1 липня 2013 року. Середня урожайність зернових 

культур становила 36,7 ц з 1 га (торік – 36,3 ц з 1 га). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур зібрано на площі 0,2 тис.га 



(3,7% площ посіву) та намолочено 4,8 тис.ц, середня урожайність становила 

27,5 ц з 1 га. 

Ячмінь озимий зібрано на площі 0,2 тис.га (22,4% площ посіву), 

намолочено – 4,8 тис.ц., урожайність склала 27,5 ц з 1 га. Ріпак озимий 

зібрано на площі 0,3 тис.га (14,1% площ посіву) та намолочено 5,4 тис.ц, 

урожайність становила 19,3 ц з 1 га. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у червні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за червень 2014р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 20,5 тис.т, 

газу природного – 10,2 млн.м
3
, палива дизельного – 8,3 тис.т, бензину 

моторного – 1,5 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т. 

Порівняно з червнем 2013р. збільшилось використання вугілля бурого 

у 4,4 раза, вугілля кам’яного – у 3,3 раза. Водночас зменшилось 

використання газу природного на 37,8%, бензину моторного – на 17%, 

палива дизельного – на 4,4%. 

 

Експорт товарів за січень–травень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–травень 2014р. становив 387,8 

млн.дол. США та перевищив на 5,7% обсяг експортованих товарів у січні-

травні 2013р. 

Область експортувала товари до 83 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Китаю, Індії, Російської Федерації та Єгипту. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, готові харчові продукти та продукти рослинного 

походження. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–травень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–травень 

2014р. становив 82,2 млн.дол. США, імпорту – 29,4 млн.дол., що на 3,9% та 

37% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами 

Європейського Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного  походження, готових 

харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження. 

Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та 

механізми, живі тварини та засоби наземного транспорту. 



Зовнішня торгівля м. Світловодська товарами  

за січень–травень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська у січні–травні 2014р. становив 11 

млн.дол. США, імпорту – 7,7 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 39 

країнами cвіту.  

Товарна структура експорту складалась з жирів та олії тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали 

недорогоцінні метали та вироби з них. 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2014 року підприємствами сфери нефінансових послуг  

реалізовано послуг на суму 2045,3 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 227,7 млн.грн., або 11,1% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка 

загального обсягу реалізованих послуг припадала на підприємства міст 

Знам’янки – 31,7% (648,5 млн.грн.), Кіровограда – 25,2% (515,6 млн.грн.) та 

Добровеличківського району – 12,5% (256 млн.грн.). У розрахунку на одну 

особу населення обсяг реалізованих послуг за січень–червень 2014 року 

становив  230,91 грн. 

Податок на додану вартість за січень–червень 2014 року склав 136,4 

млн.грн., доходи від здавання в оренду виробничих нежитлових приміщень 

становили  12,9 млн.грн. 

Серед реалізованих у січні–червні 2014 року послуг значна частка 

припала на послуги різних видів транспорту, складського господарства, 

пошти та кур’єрської діяльності – 74,7% або 1528,7 млн.грн.; послуги 

інформації та телекомунікацій – 10,7% або 218,3 млн.грн.; послуги у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,7% або 116,2 млн.грн.; 

професійної, наукової та технічної діяльності та операцій з нерухомим 

майном – по 3,4% або 70,1 млн.грн. або 69,2 млн.грн. відповідно. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–червень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–червень 2014 року становив 39,3 млн.грн., у тому числі населенню – 

12,9 млн.грн. або 32,8% загального їх обсягу. 

У січні–червні 2014 року питома вага реалізованих послуг по місту 

становила 1,9% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 



У червні п.р. на ринку послуг фактично працювало 71 підприємство. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 966 осіб. 

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

червні  2014 року склав  238,77 грн. проти 230,91 грн. в цілому по області. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 липня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 липня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 

в наявності 404 тис.т зерна (на 17,6% менше проти 1 липня 2013р.), у т.ч. 

129,3 тис.т пшениці (на 32,3% менше). Із загальної кількості зерна 

безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 237,6 тис.т 

зерна, у т.ч. 53,5 тис.т пшениці, 82,9 тис.т кукурудзи, 93 тис.т ячменю, 

0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 

наявності 166,4 тис.т зерна (на 21,2% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 

129,1 тис.т (на 23,9% менше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 3,3 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 0,1 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 липня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 липня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 

в наявності 404 тис.т зерна (на 17,6% менше проти 1 липня 2013р.), у т.ч. 

129,3 тис.т пшениці (на 32,3% менше). Із загальної кількості зерна 

безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 237,6 тис.т 

зерна, у т.ч. 53,5 тис.т пшениці, 82,9 тис.т кукурудзи, 93 тис.т ячменю, 

0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 

наявності 166,4 тис.т зерна (на 21,2% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 

129,1 тис.т (на 23,9% менше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 2,8 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 0,5 тис.т. 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 липня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 липня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 



в наявності 404 тис.т зерна (на 17,6% менше проти 1 липня 2013р.), у т.ч. 

129,3 тис.т пшениці (на 32,3% менше). Із загальної кількості зерна 

безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 237,6 тис.т 

зерна, у т.ч. 53,5 тис.т пшениці, 82,9 тис.т кукурудзи, 93 тис.т ячменю, 

0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 

наявності 166,4 тис.т зерна (на 21,2% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 

129,1 тис.т (на 23,9% менше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 липня 2014р. 

становила 1825,4 грн. за т (торік 1870,3 грн. за т), по Україні – 1686,3 грн. 

за т (1777,9 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 234,8 тис.т, що в 3 р.б. порівняно 

з 1 липня 2013р., з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім 

малих) – 34,7 тис.т (на 24,1% більше), на підприємствах, що здійснюють його 

переробку та зберігання – 200,1 тис.т (в 4 р.б.). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 липня 2014р. становила 

3739,5 грн. за т (проти 4419,1 грн. за т на 1 липня 2013р.), по Україні – 

3542,6 грн. за т (4267 грн. за т). 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М. СВІТЛОВОДСЬКА  

за січень–червень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–травень 2014р. підприємствами міста 

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

що становило 7,6% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

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

робіт на суму 18,1 млн.грн., що становило 10,3% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–червні 

2014р. перевезено 139 тис.т вантажів, що на 18,1% менше ніж у січні–червні 

2013р., вантажооборот зменшився на 19,8% і склав 33,8 млн.ткм.  

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. 

Населення. На 1 червня 2014р. на території міськради проживало 54 

тис. осіб. За січень–травень 2014р. чисельність населення скоротилася на 114 

осіб. 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ 

за січень–червень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–травень 2014р. підприємствами району 

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

становило 0,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 



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

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2013р. склав 115,7%. 

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

робіт на суму 1,5 млн.грн., що становило 0,9% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–червні 

2014р. перевезено 2 тис.т вантажів, що на 75% менше ніж у січні–червні 

2013р., вантажооборот зменшився на 86,4% і склав 213,7 тис.ткм. 

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

січень–травень 2014р. чисельність населення скоротилася на 117 осіб. 
 

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 липня 2014 року  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

житлово-комунальні послуги 30,9 млн.грн. (105,8% нарахованих за цей 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 125% (по 

області – 119,3%).  

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 8,6% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 177,01 грн. (по області – 165,71 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

червні 2014р. порівняно з травнем зменшилася на 3,8% і на початок липня 

2014р. становила 17,4 млн.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 

11,7%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 липня 2014 року  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–червня 2014р. населенням Світловодського району 

сплачено за житлово-комунальні послуги 2689,9 тис.грн. (116,6% 

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

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



становив 97,3% (по області – 119,3%).  

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

зменшилися на 1,5% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 109,87 грн. (по області – 165,71 грн.). 

Станом на 1 липня 2014р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів 

та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 371,6 тис.грн. 


