
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ПРЕС-ВИПУСК 
 

 

Експорт товарів 

за січень–жовтень 2015 року 

 

Обсяг експорту товарів області за січень–жовтень 2015р. становив                       

333,5 млн.дол. США або 47,1% рівня відповідного періоду 2014р.  

Область експортувала товари до 98 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Єгипту та 

Китаю. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти. 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

з країнами ЄС за січень–жовтень 2015 року 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–жовтень 

2015р. становив 73,4 млн.дол. США, імпорту – 36 млн.дол. або 50,4% та 43,3% 

рівня відповідного періоду 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні 

вироби. 
 

 

Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

за січень–листопад 2015 року 

 

За січень–листопад 2015р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 514,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 

2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 93,5%.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним    

чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння – 70% загального обсягу, решта – з капітального та поточного 

ремонту (19,1% та 10,9% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 62,4% обсягу будівельних 

робіт по області.  
 

 

 



Зовнішня торгівля товарами м.Світловодська 

за січень–жовтень 2015 року 
 

Обсяг експорту товарів м.Світловодська за січень–жовтень 2015р. 

становив 27,2 млн.дол. США, імпорту – 9,6 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали                       

з 54 країнами cвіту.  

Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні 

продукти. 
 

 

Діяльність будівельних підприємств  

м.Світловодська  

за січень–листопад 2015 року 

 

За січень–листопад 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 52,2 млн.грн., що становить 10,1% загального обсягу 

будівельних робіт по області.  

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва,     

реконструкції та технічного переозброєння припало 93,5% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 5%, решта –                             

з поточного ремонту.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель                            

та інженерних споруд. 

  
 

 


