
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

за січень–лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–лютий 2014 року підприємствами області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2167,3 млн.грн., з неї 

продукції добувної та переробної промисловості – на суму 1674,8 млн.грн. 

(77,3% всієї реалізованої продукції). У структурі реалізованої промислової 

продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

припадало 48,2%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого 

повітря – 22,1%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування – 13,1%, машинобудування, 

крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 7,2%.  

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (71,7%), м’яса та м’ясних 

продуктів (12%).  

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Новоукраїнського, Знам'янського районів; харчової промисловості – міст 

Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, 

Голованівського, Олександрійського, Світловодського, Олександрівського, 

Знам’янського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устатковання – міст Кіровограда та Олександрії. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 

за січень–лютий 2014 року по області становив 2186,1 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (8647,7 грн.), містах Кіровограді (5910,8 грн.) та 

Світловодську (3409 грн.).  

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 184,8 млн.грн., що 

становило 8,5% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами міст Олександрії – 102,3 млн.грн. (4,7%) та Знам’янки – 7,6 

млн.грн. (0,4%)).  

На переробну промисловість міста припадало 63,2% 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 3409 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 1,6 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–лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–лютий 2014 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7,2 млн.грн., що 

становило 0,3% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Знам’янського району – 6,7 млн.грн. (0,3%), 

Олександрівського – 5,3 млн.грн. (0,2%)).  

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 556,6 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 25,5% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області.  

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

області за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні 

підприємства надійшло 4,4 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 6,4% 

більше порівняно з січнем–березнем 2013р. та 3,6 тис.т молока та молочних 

продуктів (на 23% менше). 

Із загального обсягу надходжень продукції тваринництва переробними 

підприємствами закуплено від усіх категорій сільськогосподарських 

товаровиробників 4,2 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 11,9% більше 

порівняно з січнем–березнем 2013р., прийнято на давальницьких засадах 

0,2 тис.т живої ваги худоби та птиці та 3,6 тис.т молока та молочних 

продуктів (на 23% менше). 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 квітня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 

в наявності 738,9 тис.т зерна (на 28,9% більше проти 1 квітня 2013р.), в т.ч. 

265,3 тис.т пшениці (в 1,6 р.б.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в 

аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 458,9 тис.т зерна, в т.ч. 

140,1 тис.т пшениці, 266,4 тис.т кукурудзи, 74,8 тис.т ячменю, 1,5 тис.т жита. 

Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 280 тис.т 



зерна (на 12,6% більше), в т.ч. зернозберігаючі – 241,8 тис.т (на 18,7% 

більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 17,1 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 3 тис.т. 

 

Стан незавершеного будівництва в області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обстеження станом на 1 січня 2014р. на Кіровоградщині 

налічувалося 344 об’єкти, що знаходились у стадії незавершеного 

будівництва.  

Кількість об’єктів незавершеного будівництва щороку скорочується, за 

2013р. їх кількість скоротилася на 46 одиниць або на 11,8%. 

Із загальної кількості незавершених об’єктів 45 (13,1%) знаходилися у 

стадії будівництва, а на 299 (86,9%) – будівництво тимчасово припинено.  

Недобудованими є 236 будівель, з яких 94 – житлові будівлі загальною 

площею 254,4 тис.м
2
, 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 6 дошкільних 

закладів, 5 лікарень, 2 поліклініки, 8 клубів та будинків культури, 39 

промислові та 22 торговельні будівлі та інші. 

Найбільша кількість об’єктів незавершеного будівництва зосереджена у 

містах Кіровограді (16,3% загальної кількості по області) та Світло- водську 

(8,4%), а також у Долинському (11,3%), Олександрівському (9,3%) та 

Маловисківському (7,3%) районах.  

Основною причиною припинення будівництва та появи “довгобудів”, 

як зазначають забудовники, є відсутність фінансування, через що не 

будувалися 96% об’єктів. 

Незважаючи на нестачу коштів, забудовники мають наміри 

продовжити будівництво 180 будівель і споруд (60,2%), на яких будівельні 

роботи тимчасово припинено.  

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–березні 2014 р. загальний обсяг виробництва м’яса в області склав 

16,1 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–березнем 

2013р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій 

як у сільськогосподарських підприємствах (на 0,3 тис.т або на 6,7%), так і в 

господарствах населення (на 1,4 тис.т або на 14,1%). Середньодобові 

прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі 

збільшились на 3,9% та становили 456 г, свиней – на 6% (408 г). 

У січні–березні 2014р. порівняно з січнем–березнем 2013р. загальне 

виробництво молока збільшилося на 6,4% і склало 60,2 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 27,1% (12,2 тис.т), у 

  



господарствах населення – на 2,1% (48 тис.т). Порівняно з січнем–березнем 

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

(по середньому поголів’ю) збільшився на 219 кг (на 23,1%) і становив 1167 

кг. 

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

порівняно з січнем–березнем 2013р. зменшилося на 11,4% і склало 98,6 

млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,6 раза (32,5 

млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 12,4% (66,1 млн.шт.). 

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 143,6 

тис. голів, що на 2,3% менше ніж на 1 квітня 2013р., у т.ч. корів – 65,7 тис. 

голів (на 1,2% менше), свиней – 275,5 тис. голів (на рівні відповідної дати 

2013р.), овець та кіз – 58,7 тис. голів (на 1% менше), птиці – 4069,5 тис. голів 

(на 1,6% більше). 

 

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 березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 14947 сімей, призначено 

субсидії 12883 сім’ям, що на 14,9% менше порівняно з відповідним періодом 

2013 року.  

У березні 2014р. кількість сімей-учасників програми житлових 

субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та електроенергії, становила 9,8% загальної 

кількості сімей області. Середній розмір призначеної місячної субсидії на 

одну сім’ю у березні 2014 року становив 17,6 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 19477,1 тис.грн. Станом на 1 квітня 2014 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-



комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 9015,4 тис.грн.  

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–березні 2014 року звернулося 13410 сімей, призначено субсидії 10893 

сім’ям, отримали – 2037 сімей на суму 1981 тис.грн. Заборгованість бюджетів 

з виплати населенню субсидій готівкою на 1 квітня 2014р. становила 8040,8 

тис.грн. 

 

Добування водних біоресурсів у січні–березні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

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

вилов риби на території області, добуто 97,7 т риби, що на 39% більше ніж у 

січні–березні 2013 року. 

Найбільше риби добуто підприємствами Онуфріївського району (20,4 

т) та м.Світловодська (16,3 т).  

Фізичними особами-підприємцями області добуто 34,2 т риби, що 

складає 35% загального обсягу. 

 

Лісогосподарська діяльність у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у 

фактичних цінах (без ПДВ) за 2013р. склали по області 68,4 млн.грн., що 

майже на рівні 2012р.  

Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2013р. становили 189 тис.м
3
, 

що на 6,2% менше порівняно з 2012р. Із загальної кількості заготовленої 

ліквідної деревини 50,9 тис.м
3
 становлять лісоматеріали круглі, 14,5 тис.м

3
 – 

дрова для опалення, 123,2 тис.м
3 

– дров’яна деревина для технологічних 

потреб.  

Протягом 2013р. відтворення лісів проведено на 1538 га земель 

лісового фонду, що на 13% менше ніж у 2012р., у т.ч. садіння і висівання лісу 

– 1455 га, природне поновлення – 83 га.  

Від пошкоджень хворобами лісу та лісових пожеж загинуло 464 га 

лісових насаджень, що на 55 га більше проти 2012р.  

У 2013р. було зафіксовано 14 випадків лісових пожеж. Площа лісових 

земель, пройдена пожежами, становила 4 га. 

Значної шкоди лісовому господарству завдають випадки порушень 

лісового законодавства, яких протягом року зафіксовано 48, у результаті яких 

заподіяно шкоди на суму 288,4 тис.грн., знищено та пошкоджено 67 м
3
 

деревини, що в 3,2 раза менше ніж у 2012р.  

 

 



Ведення мисливського господарства в області у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013р. мисливський фонд області включав 5 видів копитних тварин (7,3 

тис.голів), 13 – хутрових звірів (96,2 тис.голів), 18 – птахів (919,2 тис.голів). 

На території мисливських угідь області мешкали 287 оленів 48 ланей, 5,9 тис. 

козуль, 1,2 тис. кабанів, 79,4 тис. зайців, 1,4 тис. білок, 6 тис. ондатр, 138 

бобрів, 86 байбаків, 3,7 тис. лисиць, 1,2 тис. борсуків, 0,7 тис. видр, 1 тис. 

куниць кам’яних, 1,1 тис. тхорів чорних, 37,5 тис. фазанів, 207,8 тис. горлиць 

звичайних, 135,7 тис. перепілок, 96,3 тис. крижнів, 2,1 тис. лебедів тощо. 

Площа мисливських угідь у 2013р. склала 1928,5 тис.га, на якій 

здійснювали діяльність 14 господарств. Територія мисливських угідь займає 

78,4% земельного фонду області. 

Порівняно з 2012р. загальні витрати на ведення мисливського 

господарства збільшились на 25%  та становили 4575 тис.грн., загальні 

надходження від ведення мисливського господарства – на 8,1% (3101 

тис.грн). Окупність ведення мисливського господарства знизилась на 10,6 

в.п. та становила 67,8%. 

Протягом 2013р. добуто (відстріляно) 250 голів копитних тварин, що на 

15,2% більше ніж у 2012р., 14,5 тис.голів хутрових звірів (на 4,4% більше) та 

309 тис.голів пернатої дичини (на 7,5% більше). 

 

Сівба ярих культур господарствами області станом  

на 1 квітня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 квітня 2014р. ярі зернові культури (з урахуванням пересіву по 

загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 114,9 тис.га, зернові 

та зернобобові культури (без кукурудзи) – на площі 65 тис.га. У структурі 

посівів ярих зернових та зернобобових культур найбільшу питому вагу 

займає ячмінь – 83,5% (54,3 тис.га). 

Найбільш активно розпочали посів ярих культур сільськогосподарські 

підприємства (крім малих) Олександрійського (12,6 тис.га), 

Новоукраїнського (6,2 тис.га) та Петрівського (5 тис.га) районів.  

На початок квітня п.р. загибель озимих на зерно та зелений корм 

(включаючи ріпак) становила 2 тис.га, у т.ч. озимі на зерно – 1,3 тис.га (на 1 

квітня 2013р. – 278 га та 48 га відповідно). 

Станом на 1 квітня 2014р. під посіви ярих та для підживлення посівів 

озимих культур внесено 136,7 тис.ц мінеральних добрив або 35,8 кг на 1 га 

удобреної та підживленої площі (на 1 квітня 2013р. – 120,1 тис.ц та 34,9 кг 

відповідно). 

 

 

 



Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області 

станом на 1 квітня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 

в наявності 738,9 тис.т зерна (на 28,9% більше проти 1 березня 2013р.), в т.ч. 

265,3 тис.т пшениці (в 1,6 р.б.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в 

аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 458,9 тис.т зерна, в т.ч. 

140,1 тис.т пшениці, 266,4 тис.т кукурудзи, 74,8 тис.т ячменю, 1,5 тис.т жита. 

Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 280 тис.т 

зерна (на 12,6% більше), в т.ч. зернозберігаючі – 241,8 тис.т (на 18,7% 

більше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 квітня 2014р. становила 

1627,6 грн. за т (торік 1882,4 грн. за т), по Україні – 1451,4 грн. за т 

(1807,8 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 528,5 тис.т (в 2 р.б. порівняно з 1 

квітня 2013р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 

209,4 тис.т (в 2,3 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та 

зберігання – 319,1 тис.т (в 1,9 р.б.). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 квітня 2014р. становила 

3324 грн. за т (проти 4281,8 грн. за т на 1 квітня 2013р.), по Україні – 

3144 грн. за т (4214,2 грн. за т). 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–березень 2014 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 951,1 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 110,9 млн.грн. або 11,7% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

Серед міст обласного значення та районів області найбільшу питому 

вагу у загальнообласному обсязі реалізованих послуг займали послуги 

підприємств міст Знам’янки – 33,6% (319,5 млн.грн.), Кіровограда – 22,9% 

(218 млн.грн.) та Добровеличківського району – 12,9% (122,7 млн.грн.). У 

розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованих послуг за січень–

березень 2014 року  становив  112,4 грн. 

Податок на додану вартість за січень–березень 2014 року склав 64,9 

млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень становили 6,1 

млн.грн. 

Серед реалізованих у січні–березні 2014 року послуг значна частка 

припала на послуги різних видів транспорту, складського господарства, 

пошти та кур’єрської діяльності – 72,8% або 657,5 млн.грн.; послуги 



інформації та телекомунікацій – 11,1% або 105,4 млн.грн.; послуги у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 7% або 66,2 млн.грн.; 

операцій з нерухомим майном – 3,7% або 34,9 млн.грн.; професійної, 

наукової та технічної діяльності – 3,4% або 32 млн.грн.  

 

Експорт товарів за січень-лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень-лютий 2014р. становив 100,7 

млн.дол. США та перевищив на 24,1% обсяг експортованих товарів у січні-

лютому 2013р. 

Область експортувала товари до 61 країни світу. Найбільше товарів 

експортовано до Китаю, Російської Федерації, Індії 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 січень-лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-лютий 

2014р. становив 18 млн.дол. США, що на 22,1% менше порівняно з січнем-

лютим 2013р. Обсяг імпорту становив 10,6 млн.дол., що на 30% менше 

порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 22 країнами 

Європейського Союзу.  

Найбільше експортовано готових харчових продуктів, продуктів 

рослинного походження, мінеральних продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та 

механізми, живі тварини та засоби наземного транспорту. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська 

житлово-комунальних послуг станом на 1 березня 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

житлово-комунальні послуги 12 млн.грн. (77,6% нарахованих за цей період 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 82% (по області 

– 95%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку у лютому 2014р. порівняно з відповідним 

місяцем 2013р. збільшилися на 8,6% і з урахуванням електроенергії (із 

розрахунку 150 кВт·год.) становили 469,05 грн. (по області – 500,03 грн.). 



Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

лютому 2014р. порівняно з січнем збільшилася на 6% і на початок березня 

2014р. становила 23,2 млн.грн., з початку року заборгованість збільшилася на 

17,6%. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації 

становив 3612 млн.грн., що на 9% більше обсягу січня–березня 2013р. У 

структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб склав 42,8%, підприємців-фізичних осіб – 41,6%, решта – 

організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та 

неформальних ринків. 

Оборот роздрібної торгівлі становив 3556 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 9,3% більше ніж у січні–березні 2013р., ресторанного господарства – 

56 млн.грн. (92,6% обороту січня–березня минулого року). 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну 

особу в середньому за місяць становив 1200 грн. 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–лютий 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–лютий 2014 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 614,9 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 73,3 млн.грн. або 11,9% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

Серед міст обласного значення та районів області найбільшу питому 

вагу у загальнообласному обсязі реалізованих послуг займали послуги 

підприємств міст Знам’янки – 34,2% (210,3 млн.грн.), Кіровограда – 22,9% 

(140,8 млн.грн.) та Добровеличківського району – 12,5% (76,7 млн.грн.). У 

розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованих послуг за січень–

лютий 2014 року становив 73,3 грн. 

Податок на додану вартість за січень–лютий  2014 року склав 42,5 

млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень становили 3,9 

млн.грн. 

Серед реалізованих у січні–лютому 2014 року послуг значна частка 

припала на послуги різних видів транспорту, складського господарства, 

пошти та кур’єрської діяльності – 67,7% або 416,5 млн.грн.; послуги 

інформації та телекомунікацій – 11,5% або 70,4 млн.грн.; послуги у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,2 % або 50,7 млн.грн.; 

професійної, наукової та технічної діяльності – 6,4% або 20,2 млн.грн., 

операцій з нерухомим майном – 3,7% або 22,5 млн.грн. 

 



Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–березень 2014 року становив 19 млн.грн., у тому числі  населенню – 

6,2 млн.грн. або 32,7% загального їх обсягу. 

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

становила 2% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

У березні п.р. на ринку послуг фактично працювало 72 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 943 осіб. 

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

березні 2014 року склав 114,74 грн. проти  112,36 грн. в цілому по області. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району  

за січень березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що аграрними підприємствами області за січень–березень 2014р. реалізовано 

391 тис.т зернових та зернобобових культур, у т.ч. насіння соняшнику – 162,3 

тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 4,7 тис.т, молока та молочних 

продуктів – 10,4 тис.т, яєць – 32,4 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 35,7 тис.т (в 17,9 р.б. порівняно з січнем–березнем 

2013р.), насіння соняшнику – 3,6 тис.т (в 3,1 р.б.), худоби та птиці (у живій 

вазі) – 0,7 тис.т (в 1,8 р.б.), молока та молочних продуктів – 0,3 тис.т (в 1,5 

р.б.). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарськими підприємствами області  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 

виробленої продукції у січні–березні 2014р. порівняно з січнем– березнем 

2013р. збільшився на 19,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 21%, 

продукції тваринництва – на 8%.  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) в січні–березні 2014р. порівняно з відповідним 

періодом 2013р. знизилися на 15,7%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 

17,7%, продукцію тваринництва – зросли на 7,2%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 391 тис.т 

зернових культур, що в 2 р.б. ніж у січні – березні 2013р., у т.ч. пшениці – 

97,2 тис.т (в 2,6 р.б.), ячменю – 17 тис.т (в 1,7 р.б.), кукурудзи – 266,4 тис.т (в 



1,8 р.б.), насіння соняшнику – 162,3 тис.т (на 30,3% більше), сої – 20,4 тис.т 

(на 32,2% менше), худоби та птиці (у живій вазі) – 4,7 тис.т (на 9,8% більше), 

молока та молочних продуктів – 10,4 тис.т (на 35,8% більше), яєць – 32,4 

млн.шт. (на 35,9% менше). 

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне 

повітря м.Світловодська від стаціонарних джерел забруднення  

за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за попередніми даними у 2013р. від стаціонарних джерел забруднення в 

атмосферне повітря м.Світловодська надійшло 336,1 т забруднюючих 

речовин (на 5,3 т менше ніж у 2012р.), що становило 2,1% обсягу викидів по 

області. 

Основними забруднювачами довкілля міста є підприємства переробної 

(55,6% загального обсягу викидів забруднюючих речовин) та добувної 

(33,9%) промисловості. 

У середньому від діяльності одного підприємства в повітря надійшло 

17,7 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км
2
 припадало 7,5 т 

загального обсягу викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 6,2 кг.  

Із загального обсягу викидів 16,7 т або 5% забруднюючих речовин 

мають парниковий ефект (оксид азоту та метан). Крім того, в атмосферу 

надійшло 46,3 тис.т  діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.  

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне 

повітря Світловодського району від стаціонарних джерел забруднення  

за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за попередніми даними у 2013р. від стаціонарних джерел забруднення в 

атмосферне повітря Світловодського району надійшла одна тисяча тонн 

забруднюючих речовин (на 161,3 т менше ніж у 2012р.), що становило 6,6% 

обсягу викидів по області. 

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 

172,9 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км
2
 припадало 0,9 т 

викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 80,3 кг.  

Значний обсяг викидів 536,6 т або 51,7% забруднюючих речовин мають 

парниковий ефект (метан та оксид азоту). Крім того, в атмосферу надійшло 

119,8 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.  

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб  

по області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–



березень 2014р. становив 1545,7 млн.грн., що порівняно з відповідним 

періодом попереднього року більше на 5,2%.  

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі 

по Україні склала 1,5%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць склав 521,7 грн. 

 

Наукова та науково-технічна діяльність в області у 2013 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в області 

займалось 13 організацій. Чисельність працівників основної діяльності 

склала 455 осіб. Науковою і науково-технічною діяльністю займалися 294 

дослідники, 71 технік, 70 осіб допоміжного персоналу та 20 інші працівники. 

Науковий ступінь доктора наук мали 3 особи, кандидата наук – 28 осіб. 

У  2013р. внутрішні витрати на виконання наукових та науково-

технічних робіт власними силами становили 31,9 млн.грн., у тому числі на 

оплату праці – 18,6 млн.грн., капітальні витрати – 1,9 млн.грн. Фінансування 

витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013р. за 

рахунок держбюджету склало 5 млн.грн. 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами наукових організацій, становив 32,5 млн.грн., у т.ч. обсяг 

науково-технічних розробок – 26,6 млн.грн. (81,6%), прикладних – 3,7 

млн.грн. (11,4%), науково-технічних послуг 1,3 млн.грн (4,1%), 

фундаментальних досліджень – 0,9 млн.грн. (2,9%).  

 

Робота авіаційних підприємств області  

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що підприємствами авіаційного транспорту області у січні–березні 2014р. 

перевезено 1,1 тис.т вантажів, що на 7,2% більше ніж у січні–березні 2013р. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного 

транспорту збільшився на 22,9% і склав 0,4 млн. ткм.  

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

відповідним періодом минулого року збільшилась на 26,4% і становила 15,3 

тис. осіб, пасажирооборот збільшився на 38,8% і становив 6,8 млн.пас.км. 

 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах області  

за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013р. інноваційною діяльністю на промислових підприємствах області 

займалося 46 підприємств. Питома вага інноваційно активних підприємств у 

загальній кількості промислових підприємств склала 18,3%. 



Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 803,9 млн.грн., або 

6,4% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

Нові або значно удосконалені виробничі процеси впроваджувало 19 

підприємств, якими для цього використано 28 прогресивних технологічних 

процесів, з яких 14 – маловідходні та ресурсозберігаючі. 

Створенням та впровадженням технологічно нової та значно 

удосконаленої продукції займалося 22 промислових підприємства. Ними 

освоєно виробництво 47 видів інноваційної продукції, що на 20,3% менше 

ніж у 2012р. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 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 березня 2014 року становила 34,4 млн.грн.  

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська на 1 березня 2014 року становила 3,2 млн.грн. або 9,3% 

загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по району припадала на 

підприємства-банкрути. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 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 березня 2014 року становила 34,4 млн.грн.  

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

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

березня 2014 року становила 659,1 тис.грн. або 1,9% загальної суми боргу по 

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

 

Зміни споживчих цін в області у березні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у березні 2014р. порівняно з лютим 2014р. 

становив 101,8%, з початку року – 103% (по Україні – 102,2% та 103% 

відповідно). 

На споживчому ринку в березні 2014р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільш суттєво (на 18,4%) 

подорожчали яйця. На 8,1% зросли ціни на фрукти, зокрема банани – на 

16,8%, цитрусові – на 9,6%, яблука – на 3,9%. На 8,4–0,6% зросли ціни на 

цукор, рис, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, овочі, 

м’ясо птиці, масло, кондитерські вироби з цукру, кисломолочну продукцію, 



сало, олію соняшникову. Водночас на 2,9–0,3% стали дешевшими свинина, 

мед, яловичина, молоко, безалкогольні напої.  

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6% за рахунок 

підвищення цін на алкогольні напої на 0,7%. 

Одяг і взуття подорожчали на 4,8%, у т.ч. взуття – на 10%, одяг – на 

2,2%.  

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4%, що зумовлено 

подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,6%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,3% в основному пов’язано 

зі зростанням цін на автомобілі на 14,9%, паливо та мастила на 11%, вартості 

перевезень залізничним транспортом на 3,8% та автодорожнім транспортом 

на 2,9%.  

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,1% в основному через 

подорожчання туристичних послуг на 7,2%. Крім того, на 4,9% підвищились 

ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську 

за січень–березень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 65,3 тис.т вантажів, що на 

20% менше ніж у січні–березні 2013р., вантажооборот зменшився на 9% і 

становив 16,6 млн.ткм. 

У січні–березні 2014р. вантажні перевезення здійснювало 8 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 7,1%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–березні 2014р. перевезено 1,4 

млн. пасажирів, що на 18,5% більше ніж у січні–березні 2013р., 

пасажирооборот збільшився на 17,7% і склав 17,1 млн.пас.км. Питома вага 

пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських 

перевезень по області склала 11,9%. 

 

Зміни споживчих цін в області у березні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у березні 2014р. порівняно з лютим 2014р. 

становив 101,8%, з початку року – 103% (по Україні – 102,2% та 103% 

відповідно). 

На споживчому ринку в березні 2014р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільш суттєво (на 18,4%) 

подорожчали яйця. На 8,1% зросли ціни на фрукти, зокрема банани – на 

16,8%, цитрусові – на 9,6%, яблука – на 3,9%. На 8,4–0,6% зросли ціни на 



цукор, рис, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, овочі, 

м’ясо птиці,  масло, кондитерські вироби з цукру, кисломолочну продукцію, 

сало, олію соняшникову. Водночас на 2,9–0,3% стали дешевшими свинина, 

мед, яловичина, молоко, безалкогольні напої.  

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6% за рахунок 

підвищення цін на алкогольні напої на 0,7%. 

Одяг і взуття подорожчали на 4,8%, у т.ч. взуття – на 10%, одяг – на 

2,2%.  

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4%, що зумовлено 

подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,6%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,3% в основному пов’язано 

зі зростанням цін на автомобілі на 14,9%, паливо та мастила на 11%, вартості 

перевезень залізничним транспортом на 3,8% та автодорожнім транспортом 

на 2,9%.  

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,1% в основному через 

подорожчання туристичних послуг на 7,2%. Крім того, на 4,9% підвищились 

ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 квітня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 

в наявності 738,9 тис.т зерна (на 28,9% більше проти 1 квітня 2013р.), в т.ч. 

265,3 тис.т пшениці (в 1,6 р.б.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в 

аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 458,9 тис.т зерна, в т.ч. 

140,1 тис.т пшениці, 266,4 тис.т кукурудзи, 74,8 тис.т ячменю, 1,5 тис.т жита. 

Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 280 тис.т 

зерна (на 12,6% більше), в т.ч. зернозберігаючі – 241,8 тис.т (на 18,7% 

більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 9,6 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 2 тис.т. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) у січні–березні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що порівняно з січнем–березнем 2013 року в сільськогосподарських 

підприємствах Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось на 

6,7% та становило 4,8 тис.т, молока – на 27,1% (12,2 тис.т), яєць – 

зменшилось в 1,6 раза (32,5 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–березні 2014р. реалізовано на забій 677,2 т живої ваги худоби та птиці, 



що в 1,8 раза більше обсягу січня–березня 2013р., вироблено 345,5 т молока 

(на 36,9% більше).  

Станом на 1 квітня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,2 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів 13,5 тис.голів свиней. 


