
 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–вересні 2014р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 313,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні п.р. 

порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 80,1%. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 

73,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і 

поточний ремонти – 13,8% та 13% відповідно. 

Підприємствами обласного центру виконано 65,6% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

На переробні підприємства області надійшло 155,9 тис.т цукрових 

буряків 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

господарств надійшло 155,9 тис.т цукрових буряків (у 5,1 раза більше 

порівняно з 2013р.), у т.ч. переробними підприємствами закуплено 61,1 тис.т 

(39,2% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах – 94,8 тис.т 

(60,8%). 

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

459,4 грн. за т проти 499,6 грн. торік. 

 

Про основні показники роботи промисловості  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками січня–вересня п.р. порівняно з відповідним періодом 

2013р. обсяги промислового виробництва в області збільшилися на 4,1%, у 

тому числі у переробній промисловості – на 10,9%. 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв приріст 

виробництва становив 25,4%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів 

– 64,8%, олії та тваринних жирів – 26,2%, м’яса та м’ясних продуктів – 2,4%. 

Збільшилося виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 

47%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 34%, олії соняшникової 

нерафінованої – на 32%, виробів здобних – на 26,5%, виробів кондитерських 

цукрових, що не містять какао – на 20,5%, виробів ковбасних – на 5,9%. 
 

 

 

 

 



Роздрібний продаж нафтопродуктів та газу на території області  

через АЗС за вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та газу 217 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 185,2 млн.грн. 

Бензину реалізовано 4,4 тис.т, газойлів – 3,2 тис.т, пропану і бутану 

скраплених – 1,3 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 58,7%, 

найменшим – А–80 (0,1%). 

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

2,5 тис.т, газойлів – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–серпень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

2014р. становив 130,4 млн.дол. США, імпорту – 68,3 млн.дол., що на 11,6% 

та 6,7% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 27 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. 

 

Експорт товарів за січень–серпень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–серпень 2014р. становив 583,8 

млн.дол. США, що на 1% менше обсягу експортованих товарів за січень–

серпень 2013р. 

Область експортувала товари до 92 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Китаю, Російської Федерації та Білорусі. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, готові харчові продукти та машини, обладнання та 

механізми. 

 

 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–вересень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–серпень 2014р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 938,7 млн.грн., 

що становило 8,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

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

робіт 

на суму 23 млн.грн., що становило 7,3% від загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–вересні 

2014р. перевезено 200,1 тис.т вантажів, що на 15,3% менше ніж у січні–

вересні 2013р., вантажооборот зменшився на 26,5% і склав 45,4 млн.ткм. 

Перевезено 4 млн. пасажирів, що на 8,5% більше ніж у січні–вересні 

2013р., пасажирооборот збільшився на 5,9% і склав 51,3 млн.пас.км. 

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

тис. осіб. За січень–серпень 2014р. чисельність населення скоротилася на 35 

осіб. 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ за січень–вересень 2014 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–серпень 2014р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 45,1 млн.грн., 

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

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

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2013р. склав 222,6%. 

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

робіт на суму 8,2 млн.грн., що становило 2,6% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–вересні 

2014р. перевезено 4,2 тис.т вантажів, що на 65,3% менше ніж у січні–вересні 

2013р., вантажооборот зменшився у 6,5 раза і склав 0,4 млн.ткм. 

Населення. На 1 вересня 2014р. в районі проживало 12,6 тис. осіб. За 

січень–серпень 2014р. чисельність населення скоротилася на 152 особи. 

 

 

 



Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у вересні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за вересень 2014р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 19,3 тис.т, 

палива дизельного – 17,8 тис.т, газу природного – 16,9 млн.м
3
, бензину 

моторного – 1,9 тис.т. 

Порівняно з вереснем 2013р. збільшилось використання палива 

дизельного на 64,7%, вугілля кам’яного – на 23,1%, бензину моторного – на 

5,1%. Водночас зменшилось використання газу природного на 26,7%. 

 

Добування водних біоресурсів у січні–вересні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

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

вилов риби на території області, добуто 702,2 т риби, що на 41% більше ніж у 

січні–вересні 2013 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району, м. 

Світловодська та Світловодського району (47,8% вилову риби по області). 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–вересень 2014 року становив 60 млн.грн., у тому числі населенню – 

19,5 млн.грн. або 32,5% загального їх обсягу. 

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

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

У вересні п.р. на ринку послуг фактично працювали 68 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 942 особи. 

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

вересні 2014 року склав 360,99 грн. проти 358,76 грн. в цілому по області. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами  

за січень–серпень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

становив 18,2 млн.дол. США, імпорту – 19,2 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 50 

країнами cвіту. 



Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні 

продукти. 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–вересень 2014 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 3163,5 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 353,7 млн.грн., або 11,2% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

Податок на додану вартість за січень–вересень 2014 року склав 208,9 

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

становили 19,4 млн.грн. 

Серед реалізованих у січні–вересні 2014 року послуг значна частка 

припала на послуги різних видів транспорту, складського господарства, 

пошти та кур’єрської діяльності – 75% або 2372,5 млн.грн.; послуги 

інформації та телекомунікацій – 10,6% або 335,7 млн.грн.; послуги у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,3% або 166,6 млн.грн.; 

професійної, наукової та технічної діяльності – 3,5% або 109,8 млн.грн та 

операцій з нерухомим майном – 3,3% або 104,5 млн.грн. 

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

вересні 2014 року склав 358,76 грн. 

 

Надання населенню субсидій за вересень 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 26863 сім’ї, призначено 

субсидії 24833 сім’ям, що на 7,2% менше порівняно з відповідним періодом 

2013 року. 

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

які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

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

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

вересні 2014 року становив 29,9 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 27473,1 тис.грн. Cтаном на 1 жовтня 2014 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 782,5 тис.грн. 

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–вересні 2014 року звернулося 20086 сімей, призначено субсидії 18096 



сім’ям, отримали – 17861 сім’я на суму 15684,1 тис.грн. Заборгованість 

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

становила 351 тис.грн. 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт  

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернові та 

зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на 

площі 595,8 тис.га, що складає 74,5% площі посіву зернових культур, 

посіяних під урожай 2014р. (торік – 66,5% таких площ). Із зібраної площі 

одержано 2501,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 13,4% 

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

підприємствами намолочено 1971,4 тис.т (на 15% більше), господарствами 

населення – 529,7 тис.т (на 8,1% більше). 

Виробництво озимих зернових культур склало 1397,7 тис.т (55,9% 

обсягу зібраного зерна), що на 0,6% менше ніж на початок жовтня 2013р. 

Станом на 1 жовтня п.р. зібрано 1103,4 тис.т ярих зернових культур, що 

на 38,2% більше ніж на початок жовтня 2013р., з них 840,2 тис.т – кукурудзи 

на зерно (в 1,5 р.б.). Зростання обсягу виробництва кукурудзи зумовлено 

збільшенням площі збирання – 172,2 тис.га (в 1,5 раза або на 55,9 тис.га) та 

середньої врожайності кукурудзи на зерно – 48,8 ц з 1 га (на 0,8 ц з 1 га на 

1,7% більше минулорічної). 

Швидкі темпи збирання соняшнику (зібрана площа в 2,2 р.б. ніж на 1 

жовтня 2013р.) зумовили значне зростання (в 2 рази) загального виробництва 

цієї культури (отримано 900,7 тис.т насіння соняшнику у початково 

оприбуткованій вазі). 

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 49,5 тис.га (98% площ, що 

підлягають до збирання), його валовий збір становив 111,2 тис.т, що на 13,1% 

менше ніж на 1 жовтня 2013р., а середня врожайність – 22,5 ц з 1 га (торік – 

24,5 ц з 1 га). 

Усіма категоріями господарств накопано 542,3 тис.т картоплі, що на 

24,8% більше ніж на 1 жовтня 2013р. за рахунок підвищення середньої 

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

(208,7 тис.т) зросло проти минулорічного на 13,6% за рахунок збільшення 

урожайності на 20 ц з 1 га (склала 136 ц з 1 га). 

Загальне виробництво плодоягідної продукції зменшилося проти 1 

жовтня 2013р. в 1,5 раза (за рахунок зменшення середньої врожайності з 1 га 

площі насаджень у плодоносному віці на 27,3 ц або в 1,5 раза) і становило 

16,8 тис.т. Господарствами населення одержано 99,7% обсягу виробництва 

картоплі, плодів та ягід – 99,1%, овочів – 98,7%. 

 



Діяльність будівельних підприємств м. Світловодська  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

виконано робіт на суму 23 млн.грн., що становить 7,3% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 95,4% 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–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–вересні 2014р. будівельними підприємствами Світловодського 

району виконано робіт на суму 8,2 млн.грн., що становить 2,6% загального 

обсягу будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 81% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного 

ремонту – 15,1%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння. 

Підприємства виконували роботи з ремонту водних споруд. 
 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1409 тис.т зерна (на 32,5% більше 

проти 1 жовтня 2013р.), у т.ч. 573,2 тис.т пшениці (на 2,2% менше). 

Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім 

малих) зберігалося 923 тис.т зерна, у т.ч. 410,2 тис.т пшениці, 312,3 тис.т 

кукурудзи, 157,2 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 486 тис.т зерна (на 16% 

більше), у т.ч. зернозберігаючі – 407 тис.т (на 10,8% більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 25,7 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 

4,5 тис.т. 

 



Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1409 тис.т зерна (на 32,5% більше 

проти 1 жовтня 2013р.), у т.ч. 573,2 тис.т пшениці (на 2,2% менше). 

Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім 

малих) зберігалося 923 тис.т зерна, у т.ч. 410,2 тис.т пшениці, 312,3 тис.т 

кукурудзи, 157,2 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 486 тис.т зерна (на 16% 

більше), у т.ч. зернозберігаючі – 407 тис.т (на 10,8% більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 44,9 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 7,2 тис.т. 
 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 жовтня 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 

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

кукурудзу) на площі 425,3 тис.га (70,9% площі посіву) та намолочено 1892,6 

тис.т, що на 14,8% більше порівняно з 1 жовтня 2013 року. Середня 

врожайність зернових культур становила 44,5 ц з 1 га (торік – 41,5 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 278,5 тис.га (75% площі посіву), 

намолочено 653,8 тис.т, середня врожайність становила 23,5 ц з 1 га (торік – 

26 ц з 1 га). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) 

зібрано на площі 11,7 тис.га (63,2% площі посіву) та намолочено 676 тис.ц, 

середня врожайність становила 57,8 ц з 1 га (торік – 44,4 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 4,2 тис.га та намолочено – 84,2 

тис.ц, середня  врожайність становила  20,2 ц з 1 га (торік – 23 ц з 1 га). 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, 

було в наявності 1409 тис.т зерна (на 32,5% більше проти 1 жовтня 2013р.), у 

т.ч. 573,2 тис.т пшениці (на 2,2% менше). Із загальної кількості зерна 



безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 923 тис.т 

зерна, у т.ч. 410,2 тис.т пшениці, 312,3 тис.т кукурудзи, 157,2 тис.т ячменю, 

1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 

наявності 486 тис.т зерна (на 16% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 407 тис.т 

(на 10,8% більше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

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

1840,7 грн. за т (торік – 1533,7 грн. за т), по Україні – 1757,5 грн. за т 

(1592,2 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 576,7 тис.т, що в 2,1 р.б. 

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

(крім малих) – 373,2 тис.т (в 3,3 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його 

переробку та зберігання – 203,5 тис.т (на 27,3% більше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 жовтня 2014р. становила 

3958,1 грн. за т проти 4383,2 грн. за т на 1 жовтня 2013р., по Україні – 

3653,1 грн. за т (3963,7 грн. за т). 

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

області за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–вересень 2014р. від усіх категорій сільськогосподарських 

товаровиробників надійшло на переробні підприємства 13 тис.т живої ваги 

худоби та птиці, що на 3,1% менше порівняно з січнем–вереснем 2013р. та 

12 тис.т молока і молочних продуктів (в 1,9 раза менше). 

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами 

закуплено 12,5 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 2,3% більше ніж торік) та 

12 тис.т молока та молочних продуктів (в 1,9 раза менше). Частка 

господарств населення в загальному обсязі закупівлі переробними 

підприємствами худоби та птиці порівняно з січнем–вереснем 2013р. 

зменшилася з 5,3% до 4,7%, молока – зросла з 80,5% до 90,4%. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

1428,3 тис.т зернових та зернобобових культур, у т.ч. насіння соняшнику – 

577,6 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 15,7 тис.т, молока та молочних 

продуктів – 37 тис.т, яєць – 82 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 79,5 тис.т (на 30,3% більше порівняно з січнем– 

вереснем 2013р.), насіння соняшнику – 7,6 тис.т (в 2,3 р.б.), худоби та птиці 



(у живій вазі) – 1,9 тис.т (на 26,5% більше), молока та молочних продуктів – 

1 тис.т (в 1,5 р.б.). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції у січні–вересні 2014р. порівняно з січнем–вереснем 2013р. 

збільшився в 1,5 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції 

тваринництва – на 11,3%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

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

вереснем 2013р. збільшилися на 14,1%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 

14,4%, на продукцію тваринництва – на 10,8%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 1428,3 

тис.т зернових культур, що на 20,1% більше ніж у січні – вересні 2013р., у 

т.ч. пшениці – 545,4 тис.т (на 5% більше), ячменю – 255,4 тис.т (на 42% 

більше), кукурудзи – 591 тис.т (на 25% більше), насіння соняшнику – 577,6 

тис.т (в 1,8 р.б.), сої – 72,4 тис.т (на 5,3% менше), худоби та птиці (у живій 

вазі) – 15,7 тис.т (на 8,5% більше), молока та молочних продуктів – 37 тис.т 

(на 22,4% більше), яєць – 82 млн.шт. (на 38,8% менше). 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 200,1 тис.т вантажів, що на 

15,3% менше ніж у січні–вересні 2013р., вантажооборот зменшився на 26,5% 

і становив 45,4 млн.ткм. 

У січні–вересні 2014р. вантажні перевезення здійснювало 10 

автопідпри-ємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 7,3%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–вересні 2014р. перевезено 4 млн. 

пасажирів, що на 8,5% більше ніж у січні–вересні 2013р., пасажирооборот 

збільшився на 5,9% і склав 51,3 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11,1%. 

 



Зміни споживчих цін в області у вересні 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у вересні 2014р. порівняно з серпнем 

2014р. становив 102,7%, з початку року – 115,5% (по Україні – 102,9% та 

116,2% відповідно). 

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

безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше подорожчали сало та яйця (на 

17% та 11,5% відповідно). На 5,7–0,9% зросли ціни на фрукти, шоколад, олію 

оливкову, молоко, інші продукти харчування, хліб, рис, кондитерські вироби 

з цукру та борошна, м’ясо та м’ясопродукти, сири, сметану, безалкогольні 

напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, маргарин, харчовий лід і 

морозиво, олію соняшникову. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,4% у т.ч. 

тютюнові вироби – на 4,6%, алкогольні напої – на 1%. 

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

палива в цілому на 0,5% відбулося за рахунок підвищення ціни на 

скраплений газ на 11,5%. 

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,5% насамперед зумовлено 

зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 4,2%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 4,5% пов’язане зі зростанням 

вартості палива та мастил на 5,2%, перевезень автодорожнім пасажирським 

транспортом на 4,8%, автомобілів на 4,6% У той же час на 1,5% знизилася 

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 7%. 

Крім того, на 4,7–1,7% підвищились ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру 

та обладнання для обробки інформації, домашній текстиль, побутову техніку 

меблі та предмети обстановки. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації 

за січень–вересень 2014р. становив 12897,1 млн.грн., що на 3,3% більше 

обсягу січня–вересня 2013р. 

У структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб склав 43,3%, підприємців-фізичних осіб – 

42,1%, решта – організованих ринків з продажу сільськогосподарських 

продуктів та неформальних ринків. 

Оборот роздрібної торгівлі становив 12704,4 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 3,4% більше ніж у січні–вересні 2013р., ресторанного господарства – 

192,7 млн.грн. (97,4 % обороту січня–вересня минулого року). 



Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу 

у середньому за місяць становив 1429 грн. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–вересні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах 

Кіровоградської області порівняно з січнем–вереснем 2013 року збільшилось 

на 7,1% та становило 15,9 тис.т, молока – на 16,2% (40,6 тис.т), яєць – 

зменшилось в 1,5 раза (94,5 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–вересні 2014р. реалізовано на забій 1898,5 т живої ваги худоби та птиці, 

що на 26,3% більше обсягу січня–вересня 2013р., вироблено 1155,2 т молока 

(на 43,1% більше). 

Станом на 1 жовтня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

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

корів, 13,5 тис.голів свиней. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб  

по області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

вересень 2014р. становив 5588,7 млн.грн., що порівняно з відповідним 

періодом попереднього року більше на 1,6%. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території) склала 1,8%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у 

середньому за місяць склав 628,8 грн. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–вересні 2014р. 

склало 51,5 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–

вереснем 2013р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та 

птиці на забій як у сільськогосподарських підприємствах (на 1,1 тис.т або на 

7,4%), так і в господарствах населення (на 2,9 тис.т або на 8,9%). 

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

вереснем 2013р. збільшилося на 2,8% і склало 265,7 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 16% (40,6 тис.т), у господарствах 

населення – на 0,7% (225,1 тис.т). Порівняно з січнем–вереснем 2013р. в 



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

середньому поголів’ю) збільшився на 482 кг (на 14,1%) і становив 3894 кг. 

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

порівняно з січнем–вереснем 2013р. зменшилося на 3,2% і склало 416,7 

млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,5 раза (94,5 

млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 11% (322,2 млн.шт.). 

Несучість курей–несучок у січні–вересні 2014р. склала 225 шт. проти 252 шт. 

у січні–вересні 2013р. 

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 143,8 

тис. голів (на 2,8% менше ніж на 1 жовтня 2013р.), у т.ч. корів – 66,6 тис. голів 

(на 1,8% менше), свиней – 276,8 тис. голів (на 0,1% більше), овець та кіз – 56,2 

тис. голів (на 3,4% менше), птиці – 5944,1 тис. голів (на 2,8% менше). 

 

Робота авіаційних підприємств області  

за січень–вересень 2014 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами 

авіаційного транспорту області у січні–вересні 2014р. перевезено 3,5 тис.т 

вантажів, що на 28,3% більше ніж у січні–вересні 2013р. Порівняно з 

відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного транспорту 

збільшився на 47,2% і склав 1,3 млн. ткм. 

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

відпо-відним періодом минулого року збільшилась на 21,1% і становила 52,3 

тис. осіб, пасажирооборот збільшився на 36,4% і становив 23,6 млн.пас.км. 

 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

станом на 1 жовтня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 жовтня 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 

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

кукурудзу) на площі 425,3 тис.га (70,9% площі посіву) та намолочено 1892,6 

тис.т, що на 14,8% більше порівняно з 1 жовтня 2013 року. Середня 

врожайність зернових культур становила 44,5 ц з 1 га (торік – 41,5 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 278,5 тис.га (75% площі посіву), 

намолочено 653,8 тис.т, середня врожайність становила 23,5 ц з 1 га (торік – 

26 ц з 1 га). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) 

зібрано на площі 11,7 тис.га (63,2% площі посіву) та намолочено 676 тис.ц, 

середня врожайність становила 57,8 ц з 1 га (торік – 44,4 ц з 1 га). 

Соняшник на зерно зібрано на площі 4,2 тис.га та намолочено – 84,2 

тис.ц, середня врожайність становила 20,2 ц з 1 га (торік – 23 ц з 1 га). 


