
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–серпень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–серпень 2014 року підприємствами області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11376,9 млн.грн., з неї 

продукції добувної та переробної промисловості – на суму 9952 млн.грн. 

(87,5%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 57,2%, 

постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 12%, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, – 10,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування, – 9%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (76,3%), м’яса та м’ясних 

продуктів (8,8%). 

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Новоукраїнського, Знам'янського районів; харчової промисловості – міст 

Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, 

Голованівського, Новомиргородського, 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–серпень 2014 року по області становив 11476 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (36254,9 грн.), містах Кіровограді (31992,1 грн.) та 

Світловодську (17317,1 грн.). 

 

Експорт товарів за січень–липень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–липень 2014р. становив 538,7 

млн.дол. США, що на 0,4% більше обсягу експортованих товарів за січень–

липень 2013р. 

Область експортувала товари до 88 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Китаю, Індії, Російської Федерації та Білорусі. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, готові харчові продукти та машини, обладнання та 

механізми. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–липень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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



2014р. становив 122,2 млн.дол. США, імпорту – 58,8 млн.дол., що на 3,7% та 

10,8% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами 

Європейського Союзу. 

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного 

походження, готових харчових продуктів, продуктів рослинного походження. 

Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та механізми, 

живі тварини; продукти тваринного походження та недорогоцінні метали та 

вироби з них. 

 

Про оплату населенням області житлово-комунальних послуг та 

електроенергії станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у серпні 2014р. населенню області нараховано за житлово-комунальні 

послуги 25,9 млн.грн., що на 20,7% більше порівняно з серпнем 2013р. Рівень 

оплати населенням житлово-комунальних послуг, включаючи погашення 

боргів попередніх періодів, за серпень 2014р. у 7 районах області та містах 

Кіровограді, Олександрії, Світловодську вищий за 100%. Найвищий рівень 

оплати відзначався у Кіровоградському, Устинівському, Долинському, 

Бобринецькому, Олександрівському районах та містах Світловодську і 

Олександрії. 

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче 

водопостачання становила 50,7 млн.грн., з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 32,5 млн.грн., централізоване водопостачання та 

водовідведення – 21,1 млн.грн., вивезення побутових відходів – 0,9 млн.грн. 

За газопостачання населенням області оплачено нараховані до сплати суми у 

поточному періоді, частково погашено борг попередніх періодів та проведено 

попередню оплату послуг, за рахунок чого утворилася дебіторська 

заборгованість у сумі 4,7 млн.грн. 

У серпні 2014р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване 

опалення та гаряче водопостачання 29,5% власників особових рахунків, з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,4%, 

газопостачання – 16,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 

10,5%, вивезення побутових відходів – 8,3%. 

У серпні 2014р. населенням області сплачено за спожиту 

електроенергію 17 млн.грн., що на 13% більше порівняно з відповідним 

місяцем 2013р. 

 

Роздрібний продаж нафтопродуктів та газу на території області  

через АЗС за серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та газу 216 автозаправних станцій. 



Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 179,9 млн.грн. 

Бензину реалізовано 4,9 тис.т, газойлів – 2,6 тис.т, пропану і бутану 

скрапленого – 1,4 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 61,1%, 

найменшим – А–80 (0,1%). 

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

1,8 тис.т, газойлів – 1,4 тис.т, пропану і бутану скрапленого – 0,2 тис.т. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами  

за січень–липень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська за січень–липень 2014р. становив 

15,2 млн.дол. США, імпорту – 14,4 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 46 

країнами світу. 

Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні 

продукти. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–серпень 2014 року становив 52 млн.грн., у тому числі  населенню – 

17,3 млн.грн. або 33,3% загального їх обсягу. 

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

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

У серпні п.р. на ринку послуг фактично працювали 71 підприємство. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 949 осіб. 

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

серпні 2014 року склав 320,52 грн. проти  317,34 грн. в цілому по області. 

 

Ринок праці в Кіровоградській області у вересні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 
вересня 2014р. перебувало 14,2 тис. безробітних громадян області, що на 
0,4% менше  ніж на кінець серпня. Статус безробітного протягом місяця 
отримали 2,6 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області  на кінець 

вересня 2014р. становив 2,42% населення працездатного віку. 



Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець вересня 2014р. 

склала 1,1 тис. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 14 осіб на кінець серпня 2014р.до 13 осіб на 

кінець вересня. 

За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2014р. було 

працевлаштовано 1,2 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж вересня 2014р., становила 11,6 тис. осіб. Середній 

розмір допомоги по безробіттю становив 1023 грн. 

 

Ринок праці в Кіровоградській області в серпні  2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 
серпня 2014р. перебувало 14,2 тис. безробітних громадян області, що на 0,6% 
менше  ніж на кінець липня. Статус безробітного протягом місяця отримали 
2 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області  на кінець 

серпня 2014р. становив 2,42% населення працездатного віку. 

 Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець серпня 2014р. 

становила майже 1 тис. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 16 осіб на кінець липня 2014р. до 14 осіб на 

кінець серпня. 

За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2014р. було 

працевлаштовано 0,9 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж серпня 2014р., становила 11,4 тис. осіб. Середній 

розмір допомоги по безробіттю становив 1008 грн. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у серпні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за серпень 2014р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 15,1 тис.т, 

газу природного – 10,7 млн.м
3
, палива дизельного – 9,9 тис.т, бензину 

моторного – 1,5 тис.т, мазутів топкових важких – 0,1 тис.т. 

Порівняно з серпнем 2013р. збільшилось використання вугілля 

кам’яного у 2,5 раза, палива дизельного – на 17,9%. Водночас зменшилось 



використання мазутів топкових важких на 44,3%, газу природного – на 39%, 

бензину моторного – на 13,3%. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 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 вересня 2014 року становила 32,1 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська впродовж серпня 2014р. зменшилась на 1,0% і на 1 вересня 

2014 року становила 3,4 млн.грн. або 10,6% загальної суми боргу по області. 

Основна частка боргу із виплати заробітної плати (94,1%) не виплачена 

працівникам підприємств-банкрутів. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 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 вересня 2014 року становила 32,1 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району на 1 вересня 2014 року становила 646,2 тис.грн. або 

2,0% загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по району припадала 

на підприємства-банкрути. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–серпень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–липень 2014р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 797,4 млн.грн., 

що становило 7,8% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

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

організаціями міста освоєно 31,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 2,9% від загальнообласного обсягу. 

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

робіт на суму 21,6 млн.грн., що становило 8,1% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–серпні 

2014р. перевезено 175,5 тис.т вантажів, що на 18,5% менше ніж у січні–

серпні 2013р., вантажооборот зменшився на 25,3% і склав 41,2 млн.ткм. 

Перевезено 3,6 млн. пасажирів, що на 10,9% більше ніж у січні–серпні 

2013р., пасажирооборот збільшився на 8% і склав 46,1 млн.пас.км. 



Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями за січень–червень 2014р. становив 110,4 млн.грн., що на 1,1% менше 

ніж за січень–червень 2013р. 

Населення. На 1 серпня 2014р. на території міськради проживало 54,1 

тис. осіб. За січень–липень 2014р. чисельність населення скоротилася на 24 

особи. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ за січень–серпень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–липень 2014р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 37,2 млн.грн., 

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

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

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2013р. склав 133,8%. 

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

організаціями району освоєно 10,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 1% від загальнообласного обсягу. 

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

робіт на суму 7 млн.грн., що становило 2,6% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–серпні 

2014р. перевезено 2,5 тис.т вантажів, що на 77,1% менше ніж у січні–серпні 

2013р., вантажооборот зменшився на 87,9% і склав 0,3 млн.ткм. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями за січень–червень 2014р. становив 6,9 млн.грн., що на 18,3% більше 

ніж за січень–червень 2013р. 

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

січень–липень 2014р. чисельність населення скоротилася на 132 особи. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

житлово-комунальні послуги 37,5 млн.грн. (108,3% нарахованих за цей 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 115% (по 

області – 104,4%). 



Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 10,5% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 172,23 грн. (по області – 178,31 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

серпні 2014р. порівняно з липнем зменшилася на 2,3% і на початок вересня 

2014р. становила 16,3 млн.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 

17,6%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–серпня 2014р. населенням Світловодського району 

сплачено за житлово-комунальні послуги 2937,9 тис.грн. (116% нарахованих 

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

2014р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 92,6% 

(по області – 104,4%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 12,4% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 105,74 грн. (по області – 178,31 грн.). 

Станом на 1 вересня 2014р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів 

та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 392,6 тис.грн. 


