
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень– жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–жовтні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 

суму 360,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні п.р. порівняно 

з відповідним періодом 2013р. становив 77,4%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 

72,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний 

ремонти – 15,2% та 12,5% відповідно. 

Підприємствами обласного центру виконано 65% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

На переробні підприємства області надійшло 407,3 тис.т цукрових буряків 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–жовтень 2014р. на переробні підприємства від усіх категорій 

господарств надійшло 407,3 тис.т цукрових буряків (у 2,2 раза більше 

порівняно з січнем–жовтнем 2013р.), у т.ч. переробними підприємствами 

закуплено 214,4 тис.т (52,6% всіх надходжень), надійшло на давальницьких 

засадах – 192,9 тис.т (47,4%). 

Середня ціна закупівлі цукрових буряків склала у січні–жовтні 2014р. 485 

грн. за т проти 437,4 грн. торік. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–вересень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 12902,6 млн.грн., з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 11329,7 млн.грн. (87,8%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів припадало 56,8%, постачання електроенергії, газу пари 

та кондиційованого повітря – 11,7%, металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 10%, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,8%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (75,5%), м’яса та м’ясних 

продуктів (9%). 

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–вересень 2014 року по області становив 13014,9 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (40022,5 грн.), містах Кіровограді (35967,1 грн.) та 

Світловодську (20338,9 грн.). 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–вересень 2014 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1102,5 млн.грн., що становило 

8,5% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст 

Олександрії – 583,8 млн.грн. (4,5%) та Знам’янки – 65,2 млн.грн. (0,5%)). 

На переробну промисловість міста припадало 72,8% реалізованої 

продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів, м’яса та м’ясних продуктів; 

іншої неметалевої мінеральної продукції – виготовлення виробів з бетону, гіпсу 

та цементу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 20338,9 грн. 

реалізованої промислової продукції, що у 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–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–вересень 2014 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 51,3 млн.грн., що 

становило 0,4% загального обсягу реалізованої продукції по області (під-

приємствами Знам’янського району – 36,8 млн.грн. (0,3%), Олександрівського – 

10,2 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 3974,9 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 30,5% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

 

 

 



Витрати і ресурси домогосподарств Кіровоградської області  

у ІI кварталі 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, проведеного 

впродовж ІI кварталу 2014р., середньомісячні загальні доходи одного 

домогосподарства склали 3539 грн. У середньому на одного члена 

домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 1853 грн. на місяць. 

Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 1,6 раза перевищив 

рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на 

місяць (1176 грн.). 

 Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІI кварталі 

2014р. склали 3180 грн., що на 2,1% більше проти відповідного періоду 2013р. 

У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати 

становили 1665 грн. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 листопада 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1720,3 тис.т зерна (на 14,5% більше 

проти 1 листопада 2013р.), у т.ч. 509,3 тис.т пшениці (на 1,6% менше). Із 

загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 

зберігалося 1122,3 тис.т зерна, у т.ч. 356,3 тис.т пшениці, 576,6 тис.т кукурудзи, 

137,3 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні 

підприємства мали в наявності 598 тис.т зерна (на 8,7% менше), у т.ч. 

зернозберігаючі – 508,6 тис.т (на 10,1% менше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було в 

наявності 43,1 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 7,2 тис.т. 
 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–жовтні 2014р. склало 

58,4 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–жовтнем 2013р. 

відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій як у 

сільськогосподарських підприємствах (на 1,2 тис.т або на 7,3%), так і в 

господарствах населення (на 3,1 тис.т або на 8,2%). 

У січні–жовтні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–

жовтнем 2013р. збільшилося на 2,2% і склало 293,1 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 13,3% (44,4 тис.т), у господарствах 

  



населення – на 0,4% (248,7 тис.т). Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. в 

аграрних підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по 

середньому поголів’ю) збільшився на 503 кг (на 13,3%) і становив 4281 кг. 

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

порівняно з січнем–жовтнем 2013р. зменшилося на 4% і склало 448,4 млн.шт., у 

т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,5 раза (102,5 млн.шт.), у 

господарствах населення – зросло на 10,4% (345,9 млн.шт.). Несучість курей–

несучок у січні–жовтні 2014р. склала 247 шт. проти 282 шт. у січні–жовтні 

2013р. 

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 137,1 тис. 

голів (на 2,5% менше ніж на 1 листопада 2013р.), у т.ч. корів – 66 тис. голів (на 

1,8% менше), свиней – 272,6 тис. голів (на 0,2% більше), овець та кіз – 53,1 тис. 

голів (на 3,5% менше), птиці – 5618,6 тис. голів (на 4% менше). 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–жовтні 2014р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано 

робіт на суму 25 млн.грн., що становить 6,9% загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 94,3% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з поточного ремонту – 2,6%, решта – з 

капітального ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту нежитлових 

будівель та інженерних споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Світловодського району  

за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–жовтні 2014р. будівельними підприємствами Світловодського району 

виконано робіт на суму 9,3 млн.грн., що становить 2,6% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 79,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного 

ремонту – 13,4%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння. 

Підприємства виконували роботи з ремонту водних споруд. 
 

 

 

 



Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська 

 за січень–вересень 2014 року
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку м.Світловодська, 

станом на 1 жовтня 2014р. склав 5,2 млн.дол. США (5,7% загального обсягу 

інвестицій по області) та зменшився на 35,2% порівняно з початком 2014р. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 12 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада та Ізраїль. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва та 

промисловості. 

 

Наявність фермерських господарств у Кіровоградській області  

станом на 1 листопада 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 листопада 2014р. в області налічується 2609 фермерських 

господарств, що на 58 господарств більше порівняно з 1 листопадом 2013р. 

Найбільша кількість фермерських господарств налічується в Кіровоградському 

(228), Маловисківському (211), Бобринецькому (194) та Новоукраїнському 

(189) районах. 

У користуванні фермерських господарств знаходилось 439,4 тис.га 

сільськогосподарських угідь (на 34,3 тис.га більше ніж на 1 листопада 2013р.), 

у т.ч. ріллі – 435,1 тис.га або 99%. 

Найбільша площа сільськогосподарських угідь припадає в середньому на 

одне господарство, зареєстроване в м.Знам’янці (465,6 га), Олександрівському 

(303,9 га), Олександрійському (230,7 га), Світловодському (207,2 га) та 

Добровеличківському (197,3 га) районах. 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт  

станом на 1 листопада 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові 

та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено 

на площі 757,1 тис.га, що складає 94,7% площі посіву зернових культур, 

посіяних під урожай 2014р. (торік – 83,4% таких площ). Із зібраної площі 

одержано 3322 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 7,2% 

більше ніж на 1 листопада 2013р., у т.ч. сільськогосподарськими 

підприємствами намолочено 2680,2 тис.т (на 7,3% більше), господарствами 

населення – 641,8 тис.т (на 6,7% більше). 

На початок листопада п.р. кукурудзу на зерно зібрано та обмолочено з 

площі 330,6 тис.га (на 89,3% посівних площ). За рахунок збільшення площ 



збирання на 27,7%, при середній врожайності 49,8 ц з 1 га (торік – 55,8 ц) 

валовий збір цієї культури становив 1645,7 тис.т, що на 14% більше ніж торік. 

Господарствами всіх категорій отримано 1157,6 тис.т насіння соняшнику 

(у початково оприбуткованій вазі), що на 3% більше ніж на початок листопада 

2013р., за рахунок зростання площ його збирання на 16,8% (530,8 тис.га). 

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 49,5 тис.га (на 5,3% менше 

минулорічної), що складає 98% площ, посіяних під урожай п.р., його валовий 

збір становив 111,2 тис.т (на 13,7% менше), а середня врожайність – 22,5 ц з 1 

га (торік – 24,6 ц з 1 га). 

Усіма категоріями господарств накопано 542,4 тис.т картоплі, що на 

23,3% більше ніж на 1 листопада 2013р. за рахунок підвищення середньої 

врожайності з 109 ц до 135 ц з 1 га. Виробництво овочів відкритого ґрунту 

(233,7 тис.т) зросло проти минулорічного на 18,8% за рахунок збільшення 

урожайності на 26 ц з 1 га (склала 144 ц з 1 га). 

Під урожай 2015р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, 

аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 368,4 тис.га, що на 

18,8% більше ніж на 1 листопада 2013р., у т.ч. зернові на зерно – 327,2 тис.га 

(на 26,6% більше), ріпак озимий на зерно – 39,1 тис.га (на 21,1% менше). 

Станом на 1 листопада п.р. під посіви озимини внесено 130,6 тис.ц 

мінеральних добрив (у поживних речовинах) і 11,3 тис.т органічних добрив. У 

розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 35,4 кг мінеральних добрив. 
 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 листопада 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в 

наявності 1720,3 тис.т зерна (на 14,5% більше проти 1 листопада 2013р.), у т.ч. 

509,3 тис.т пшениці (на 1,6% менше). Із загальної кількості зерна безпосередньо 

в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1122,3 тис.т зерна, 

у т.ч. 356,3 тис.т пшениці, 576,6 тис.т кукурудзи, 137,3 тис.т ячменю, 

1,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали 

в наявності 598 тис.т зерна (на 8,7% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 508,6 тис.т 

(на 10,1% менше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

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

становила 1825,8 грн. за т (торік – 1461,4 грн. за т), по Україні – 1744,5 грн. за т 

(1470,8 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 681 тис.т, що на 24,1% менше 

порівняно з 1 листопада 2013р., з них безпосередньо в аграрних підприємствах 

(крім малих) – 446 тис.т (на 6% більше), на підприємствах, що здійснюють його 

переробку та зберігання – 235 тис.т (в 2 рази менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 листопада 2014р. становила 



3999,0 грн. за т проти 4292,2 грн. за т на 1 листопада 2013р., по Україні – 

3656,1 грн. за т (3757,3 грн. за т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції у січні–жовтні 2014р. порівняно з січнем–жовтнем 2013р. збільшився на 

40,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 43,5%, продукції тваринництва – 

на 12,4%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у січні–жовтні 2014р. порівняно з січнем–жовтнем 

2013р. збільшилися на 23,8%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 24,8%, на 

продукцію тваринництва – на 12,1%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 1737,6 тис.т 

зернових культур, що на 4,7% більше ніж у січні– жовтні 2013р., у т.ч. пшениці 

– 589,0 тис.т (на 4,5% більше), ячменю – 269,3 тис.т (на 39% більше), кукурудзи 

– 819,8 тис.т (на 7% менше), насіння соняшнику – 683,1 тис.т (на 32,5% 

більше), сої – 89,4 тис.т (на 8,4% менше), худоби та птиці (у живій вазі) – 17,4 

тис.т (на 7,7% більше), молока та молочних продуктів – 40,7 тис.т (на 20,8% 

більше), яєць – 91,4 млн.шт. (на 37,2% менше). 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації за 

січень–жовтень 2014р. становив 14234,2 млн.грн., що на 0,7% більше обсягу 

січня–жовтня 2013р. 

У структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб склав 43,2%, підприємців-фізичних осіб – 42%, 

решта – організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та 

неформальних ринків. 

Оборот роздрібної торгівлі становив 14033,2 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 0,8% більше ніж у січні–жовтні 2013р., ресторанного господарства – 

201 млн.грн. (96,3 % обороту січня–жовтня минулого року). 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу у 

середньому за місяць становив 1421 грн. 

 



Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

аграрними підприємствами області за січень–жовтень 2014р. реалізовано 1737,6 

тис.т зернових та зернобобових культур, насіння соняшнику – 683,1 тис.т, 

худоби та птиці (у живій вазі) – 17,4 тис.т, молока та молочних продуктів – 40,7 

тис.т, яєць – 91,4 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 92,8 тис.т (на 16,5% більше порівняно з січнем– жовтнем 

2013р.), насіння соняшнику – 8,5 тис.т (в 1,6 р.б.), худоби та птиці (у живій вазі) 

– 2,1 тис.т (на 21% більше), молока та молочних продуктів – 1,1 тис.т (в 1,5 

р.б.). 

 

Ринок праці в Кіровоградській області в жовтні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець жовтня 
2014р. перебувало 14,1 тис. безробітних громадян області, що на 0,5% менше 
ніж на кінець вересня. Статус безробітного протягом місяця отримали 2,7 тис. 
осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 

2014р. становив 2,40% населення працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

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

становила 1,2 тис. проти 1,1 тис. на кінець вересня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 13 осіб на кінець вересня 2014р. до 12 осіб на 

кінець жовтня. 

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2014р. було 

працевлаштовано 1,5 тис. осіб проти 1,2 тис. осіб у вересні. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж жовтня 2014р., становила 11,5 тис. осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 1030 грн. 

 

Лісогосподарська діяльність господарств у січні–вересні 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

господарства у фактичних цінах (без ПДВ) на суму 56,5 млн.грн., що на 21% 

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

загальних обсягах продукції лісового господарства становила 91,1%. 



Від усіх видів рубок заготовлено 141 тис.м
3
 ліквідної деревини, що на 

14,1% більше ніж у січні–вересні 2013р., з яких обсяг заготівлі лісоматеріалів 

круглих становив 40,3 тис.м
3
. 

Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб 

збільшилися на 19,5%, а дров для опалення – зменшилися на 24,1% та 

становили відповідно 92,1 тис.м
3
 та 8,6 тис.м

3
. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у м.Світловодську за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–вересень 2014р.  у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 11 

квартир загальною площею 1,7 тис.м
2
, що  на 43% менше ніж за відповідний 

період 2013р. (по області – на 45,8%). Частка житла, прийнятого в місті, склала 

4,9% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване 

індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві 

трубопроводи для транспортування газу, потужності з виробництва 

нерафінованої та рафінованої олії, виробів з текстилю, готель та інші об’єкти. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у Світловодському районі за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–вересень 2014р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 9 

квартир загальною площею 1,2 тис.м
2
, що на 12,1% більше ніж за відповідний 

період 2013р. (по області – на 45,8% менше). Частка житла, прийнятого в 

районі, склала 3,4% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло 

збудоване індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію приміщення для 

великої рогатої худоби та інші об’єкти. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

жовтень 2014р. становив 6147,7 млн.грн., що становило 98,8% обсягу січня–

жовтня 2013р. 

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 у 

середньому за місяць склав 622,5 грн. 



Наукова та науково-технічна діяльність в області  

у січні–вересні 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–вересні 2014р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в 

області займалось 13 організацій. Чисельність працівників основної діяльності 

склала 389 осіб. Науковою і науково-технічною діяльністю займалися 266 

дослідників, 49 техніків, 60 осіб допоміжного персоналу та 14 – інші 

працівники. Науковий ступінь доктора наук мали 3 особи, кандидата наук – 31 

особа. 

У січні–вересні 2014р. внутрішні витрати на виконання наукових та 

науково-технічних робіт власними силами становили 22,7 млн.грн., у тому 

числі на оплату праці – 15,1 млн. грн. Фінансування витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт у січні–вересні 2014р. за рахунок 

держбюджету склало 3,7 млн.грн. 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами наукових організацій, становив 22,8 млн.грн., у т.ч. обсяг 

науково-технічних розробок – 18,3 млн.грн. (80,6%), науково-дослідних робіт – 

3,4 млн.грн. (15%), науково-технічних послуг 1млн.грн (4,4%). 

 

Про наявність засобів зв’язку на 01 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

телефонна мережа Кіровоградської області станом на 01 жовтня 2014р. налічує 

163,1 тис. основних телефонів (з них 83,9% – у населення). У міських 

поселеннях встановлено 136,6 тис. телефонних апаратів, у сільській місцевості 

– 26,5 тис. Рівень телефонізації становив 32 телефонні апарати на 100 сімей. 

Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 01 жовтня 2014р. 

становила 1035,2 тис., що на 4,1% більше, ніж на 01 жовтня 2013 року. 

Чисельність абонентів мережі “Інтернет” зросла на 29,1% і становила 58,6 тис. 

осіб. Кількість абонентів кабельного телебачення збільшилась на 11,5% і 

становила 41 тис. осіб. 

 

Робота авіаційних підприємств області за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами 

авіаційного транспорту області у січні–жовтні 2014р. перевезено 3,7 тис.т 

вантажів, що на 28,2% більше ніж у січні–жовтні 2013р. Порівняно з 

відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного транспорту 

збільшився на 46,4% і склав 1,4 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–жовтні 2014р. порівняно з відпо-

відним періодом минулого року збільшилась на 20,6% і становила 59,7 тис. 

осіб, пасажирооборот збільшився на 69,3% і становив 34,2 млн.пас.км. 
 



Доходи від послуг пошти та зв’язку за 9 місяців 2014 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що доходи від основної 

діяльності підприємств пошти та зв’язку області у січні–вересні 2014р. склали 

471 млн.грн., що на 44,2% більше ніж у відповідному періоді 2013 року. 

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного 

зв’язку – 293,2 млн.грн., що становило 62,3% загального обсягу доходів. Частка 

доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 15,9%, поштового – 

9,4%, комп’ютерного – 8,7%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, 

радіозв’язку – 2,6%. 

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали 

доходи у сумі 344,2 млн.грн., що на 51,4% більше ніж у січні–вересні 2013 

року. Обсяг від послуг, наданих підприємствам, збільшився на 27,7% і становив 

126,8 млн.грн. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за оперативними даними у січні–жовтні 2014р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 225,5 тис.т вантажів, що на 

15,9% менше ніж у січні–жовтні 2013р., вантажооборот зменшився на 28,1% і 

становив 50,6 млн.ткм. 

У січні–жовтні 2014р. вантажні перевезення здійснювало 10 автопідпри-

ємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 7,2%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом з 

фізичними особами-підприємцями у січні–жовтні 2014р. перевезено 4,4 млн. 

пасажирів, що на 6,6% більше ніж у січні–жовтні 2013р., пасажирооборот 

збільшився на 4,2% і склав 57,1 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11%. 

 
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 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 жовтня 2014 року становила 34,6 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська впродовж вересня 2014р. зменшилась на 4,9% і на 1 жовтня 

2014 року становила 3,2 млн.грн. або 9,4% загальної суми боргу по області. 

Основна частка боргу із виплати заробітної плати (99,3%) не виплачена 

працівникам підприємств-банкрутів. 



Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 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 жовтня 2014 року становила 34,6 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району на 1 жовтня 2014 року становила 646,2 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 жовтні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у жовтні 2014р. порівняно з вереснем 2014р. 

становив 102,4%, з початку року – 118,3% (по Україні – 102,4% та 119% 

відповідно). 

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

безалкогольні напої зросли на 3%. Найбільше подорожчали яйця та сало (на 

16,4% та 11,8% відповідно). На 5,8–1,1% зросли ціни на маргарин, шоколад, 

молоко, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, олію соняшникову, хліб, кондитерські 

вироби з борошна та цукру, макаронні вироби, безалкогольні напої, харчовий 

лід і морозиво, оливкову олію, сири, інші продукти харчування, масло 

вершкове, кисломолочну продукцію. Водночас на 7% знизилися ціни на цукор. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8% у т.ч. 

тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 1,4%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива в цілому на 1,9% відбулося за рахунок підвищення цін на тверде паливо 

на 24,3%. 

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 1,2% насамперед зумовлено 

зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 1,7%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,9% у першу чергу пов’язано зі 

здешевленням палива та мастил на 2,6%, а також автомобілів на 3,2%. У той же 

час на 2,8% зросла плата за перевезення пасажирським залізничним 

транспортом. 

Зростання тарифів у сфері зв’язку на 0,9% відбулося за рахунок 

підвищення абонентної плати за користування телефоном на 6,5%. 

Крім того, на 10,5–0,6% підвищились ціни на канцелярські товари, меблі та 

предмети обстановки, одяг і взуття, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання 

для обробки інформації, туристичні послуги, домашній текстиль, побутову 

техніку. 

 



Індекс споживчих цін у жовтні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за жовтень 2014р., яка 

становила порівняно з вереснем 2014р. по Україні та області – 102,4%. 

 

Зміни споживчих цін в області у жовтні 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у жовтні 2014р. порівняно з вереснем 2014р. 

становив 102,4%, з початку року – 118,3% (по Україні – 102,4% та 119% 

відповідно). 

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

безалкогольні напої зросли на 3%. Найбільше подорожчали яйця та сало (на 

16,4% та 11,8% відповідно). На 5,8–1,1% зросли ціни на маргарин, шоколад, 

молоко, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, олію соняшникову, хліб, кондитерські 

вироби з борошна та цукру, макаронні вироби, безалкогольні напої, харчовий 

лід і морозиво, оливкову олію, сири, інші продукти харчування, масло 

вершкове, кисломолочну продукцію. Водночас на 7% знизилися ціни на цукор. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8% у т.ч. 

тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 1,4%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива в цілому на 1,9% відбулося за рахунок підвищення цін на тверде паливо 

на 24,3%. 

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 1,2% насамперед зумовлено 

зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 1,7%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,9% у першу чергу пов’язано зі 

здешевленням палива та мастил на 2,6%, а також автомобілів на 3,2%. У той же 

час на 2,8% зросла плата за перевезення пасажирським залізничним 

транспортом. 

Зростання тарифів у сфері зв’язку на 0,9% відбулося за рахунок 

підвищення абонентної плати за користування телефоном на 6,5%. 

Крім того, на 10,5–0,6% підвищились ціни на канцелярські товари, меблі та 

предмети обстановки, одяг і взуття, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання 

для обробки інформації, туристичні послуги, домашній текстиль, побутову 

техніку. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 листопада 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1720,3 тис.т зерна (на 14,5% більше 

проти 1 листопада 2013р.), у т.ч. 509,3 тис.т пшениці (на 1,6% менше). Із 



загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 

зберігалося 1122,3 тис.т зерна, у т.ч. 356,3 тис.т пшениці, 576,6 тис.т кукурудзи, 

137,3 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні 

підприємства мали в наявності 598 тис.т зерна (на 8,7% менше), у т.ч. 

зернозберігаючі – 508,6 тис.т (на 10,1% менше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського району 

було в наявності 42,3 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 4,1 тис.т. 

 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району  

станом на 1 листопада 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 листопада 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 

(крім малих) області зібрано зернові та зернобобові культури (включаючи 

кукурудзу) на площі 557,8 тис.га (93% площі посіву) та намолочено 2579,1 

тис.т, що на 6,9% більше порівняно з 1 листопада 2013 року. Середня 

врожайність зернових культур становила 46,2 ц з 1 га (торік – 45,9 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 362,9 тис.га (97,7% площі посіву), 

намолочено 869,9 тис.т, середня врожайність становила 24 ц з 1 га (торік – 27,5 

ц з 1 га). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району (крім 

малих) зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) зібрано на 

площі 18,1 тис.га (98% площі посіву) та намолочено 1073,1 тис.ц, середня 

врожайність становила 59,2 ц з 1 га (торік – 58,8 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 5,3 тис.га та намолочено – 103 

тис.ц, середня врожайність становила 19,5 ц з 1 га (торік – 23,3 ц з 1 га). 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–жовтні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської 

області порівняно з січнем–жовтнем 2013 року збільшилось на 7,4% та 

становило 17,6 тис.т, молока – на 13,3% (44,4 тис.т), яєць – зменшилось в 1,5 

раза (102,5 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–жовтні 2014р. реалізовано на забій 2125,6 т живої ваги худоби та птиці, 

що на 20,5% більше обсягу січня–жовтня 2013р., вироблено 1279,4 т молока (на 

43,6% більше). 

Станом на 1 листопада 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

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

корів, 13,4 тис.голів свиней. 



Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 жовтня 2014 року  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–вересня 2014р. населенням м.Світловодська сплачено за 

житлово-комунальні послуги 40,8 млн.грн. (108,5% нарахованих за цей період 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 111,2% (по області 

– 110,5%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 15,3% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 188,53 грн. (по області – 186,56 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 

2014р. порівняно з серпнем зменшилася на 2,1% і на початок жовтня 2014р. 

становила 15,4 млн.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 21,9%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 жовтня 2014 року  

  

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–вересня 2014р. населенням Світловодського району сплачено 

за житлово-комунальні послуги 3067,7 тис.грн. (114,6% нарахованих за цей 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 91,1% (по області 

– 110,5%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

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

кВт·год.) становили 111,45 грн. (по області – 186,56 грн.). 

Станом на 1 жовтня 2014р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів та 

попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 380 тис.грн. 

 

Про основні показники роботи промисловості за січень–жовтень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками січня–жовтня п.р. приріст промислового виробництва становив 

3,3%, за рахунок збільшення обсягів у виробництві електричного устаткування 

– у 1,8 раза, текстильному виробництві – на 32,6%, виробництві харчових 

продуктів та напоїв – на 23,5%, гумових і пластмасових виробів – на 12,1%. 

У виробництві харчових продуктів та напоїв випуск промислової 

продукції зріс у виробництві інших харчових продуктів – у 1,7 раза, олії та 

тваринних жирів – на 19,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,9%. 



Збільшилося виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 

35,5%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 31%, виробів здобних – на 

24,9%, олії соняшникової нерафінованої – на 24,6%, виробів кондитерських 

цукрових, що не містять какао – на 23,5%, виробів ковбасних – на 6,2%. 
 

Добування водних біоресурсів у січні–жовтні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

протягом січня–жовтня 2014 року підприємствами області, а також фізичними 

особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на вилов риби на 

території області, добуто 820,6 т риби, що на 33,1% більше ніж у січні–жовтні 

2013 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району, 

м.Світловодська та Світловодського району (46,1% вилову риби по області). 

 

Надання населенню субсидій за жовтень 2014 року 
 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–жовтні 2014 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулася 35651 сім’я, призначено субсидії 

31954 сім’ям, що на 17,3% менше порівняно з відповідним періодом 2013 року. 

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

які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та електроенергії, становила 6,5% загальної кількості сімей 

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

2014 року становив 318,1 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 30187,1 тис.грн. Cтаном на 1 листопада 2014 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості попередніх 

періодів в цілому по області становила 2583,1 тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 

січні–жовтні 2014 року звернулося 20437 сімей, призначено субсидії 18371 

сім’ї, отримали – 18242 сім’ї на суму 16014,8 тис.грн. Заборгованість бюджетів 

з виплати населенню субсидій готівкою на 1 листопада 2014р. становила 291,7 

тис.грн. 

Демографічна ситуація у Світловодському районі  

на 1 жовтня 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 жовтня 2014р. в області, за оцінкою, проживало 982,9 тис. осіб. 



Внаслідок демографічних процесів за січень–вересень 2014р. чисельність 

населення скоротилася на  4,7 тис. осіб (на 6,4 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 

Станом на 1 жовтня 2014р. у районі проживало 12,6 тис. осіб (1,3% 

загальної чисельності населення області). За січень–вересень 2014р. чисельність 

населення району зменшилась на 208 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів 

становило 21,9 особи. 

Скорочення чисельності населення стало наслідком перевищення числа 

померлих над числом народжених (на 104 особи) та виїжджаючих над 

прибулими (на 104 особи). 

 

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради  

на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 жовтня 2014р. в області, за оцінкою, проживало 982,9 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–вересень 2014р. чисельність 

населення скоротилася на  4,7 тис. осіб (на 6,4 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 

Станом на 1 жовтня 2014р. на території Світловодської міськради 

проживало 54 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За 

січень–вересень 2014р. чисельність населення міськради зменшилась на 113 

осіб (у розрахунку на 1000 жителів це становило 2,8 особи). 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком 

перевищення природної складової (число померлих більше числа народжених 

на 252 особи) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до міськради 

більше числа тих, хто виїхав за її межі на 139 осіб). 

 

Заробітна плата за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику м.Світловодська по підприємствах, установах, організаціях 

(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб) із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб за січень–вересень 2014р. зросла 

порівняно з відповідним періодом попереднього року на 3,6% і складала 2470 

грн., що вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по місту становив 89,8% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 



Заробітна плата за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику Світловодського району по підприємствах, установах, організаціях 

(юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб) із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб за січень–вересень 2014р. зросла 

порівняно з відповідним періодом попереднього року на 3,5% і складала 2253 

грн., що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по району становив 81,9% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 


