ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська
за січень–вересень 2015 року
Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку
м.Світловодська, станом на 1 жовтня 2015р. склав 4,4 млн.дол. США
(6,5% загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 5,4% порівняно
з початком 2015р.
В економіку міста вклали капітал інвестори 14 країн світу, серед яких
провідні партнери: Канада та Ізраїль.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності
у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва,
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
Інвестиції зовнішньоекономічної
діяльності за січень–вересень 2015 року
У січні–вересні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами
вкладено 0,8 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн
Євросоюзу – 0,1 млн.дол. (17,5%).
Станом на 1 жовтня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій,
вкладених в економіку області, становив 67,1 млн.дол. та зменшився на 18,2%
порівняно з початком 2015р.
В економіку області вклали капітал інвестори 36 країн світу, серед яких
провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр.
Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були
підприємства м.Кіровограда (38,1% загального обсягу прямих іноземних
інвестицій області), Маловисківського району (15,7%) та м.Олександрії (14,1%).
За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій
зосереджені на підприємствах промисловості; оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; операції
з нерухомим майном та підприємствах транспорту, складського господарства,
пошти та кур’єрської діяльності.
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери
та виробничих потужностей у Кіровоградській області
за січень–вересень 2015 року
За січень–вересень 2015р. прийнято в експлуатацію 53 тис.м2 загальної
площі житла, що в 1,5 раза більше ніж за відповідний період 2014р.

Із загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла по області
51,6 тис.м2 (97,3%) збудовано індивідуальними забудовниками.
За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів
посів обласний центр, де збудовано 47,4% загального обсягу житла. Значну
частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі
(16,7%), містах Олександрії (8,1%), Знам’янці (5%), Світловодську (4,4%) та
Світловодському районі (3,3%).
Обсяги прийнятого житла зросли в містах Олександрії (у 2,3 раза),
Кіровограді (в 1,6 раза), Світловодську (на 39%) та 9 районах області, з них
найбільше – Ульяновському (в 4,9 раза), Олександрівському (в 4,7 раза),
Кіровоградському (в 2 раза), Новоархангельському (в 1,7 раза) та
Світловодському (в 1,5 раза) районах.
Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію
медичний центр на 30 відвідувань за зміну в м.Кіровограді, дошкільний заклад
на 13 місць у с.Веселівка та автомобільний кінотеатр на 30 авто у с.Соколівське
Кіровоградського району.
За січень–вересень 2015р. завершено будівництво та прийнято в
експлуатацію гідроелектростанції, лінії електропередачі, трубопроводи для
транспортування газу, каналізаційні та водостічні мережі, станцію біологічного
очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, потужності з
виробництва кисломолочних продуктів та тари з пластмас.
Крім того прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні
пункти, зерносклади, комплексні пункти по переробці та зберіганню насіння,
навіс для зберігання мінеральних добрив, плівочні теплиці, приміщення для
великої рогатої худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі
свиней, склади, торгові центри та магазини, кафе, їдальню, адміністративні
будівлі, церкви, котельні та інші об’єкти.
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери
та виробничих потужностей у м.Світловодську
за січень–вересень 2015 року
За січень–вересень 2015р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію
20 квартир загальною площею 2,3 тис.м2, що на 39% більше ніж за відповідний
період попереднього року (по області – в 1,5 раза). Частка житла, прийнятого в
місті, склала 4,4% загального обсягу житла, прийнятого по області.
Індивідуальними забудовниками збудовано 96,2% житла по місту.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію трансформаторну
підстанцію, магазини, склад, під’їзну дорогу та інші об’єкти.
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери
та виробничих потужностей у Світловодському районі
за січень–вересень 2015 року
За січень–вересень 2015р. у Світловодському районі прийнято
в експлуатацію 14 квартир загальною площею 1,7 тис.м2, що в 1,5 раза більше
ніж за відповідний період попереднього року (по області – також в 1,5 раза).

Частка житла, прийнятого в районі, склала 3,3% загального обсягу житла,
прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними забудовниками.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію трансформаторну
підстанцію, волоконно-оптичні лінії зв’язку, приміщення для великої рогатої
худоби та інші об’єкти.
Наявність фермерських господарств
у Кіровоградській області станом
на 1 листопада 2015 року
Cтаном на 1 листопада 2015р. в області налічується 2608 фермерських
господарств, що на рівні 1 листопада 2014р. Найбільша кількість фермерських
господарств налічується в Кіровоградському (228), Маловисківському (208),
Бобринецькому (191) та Новоукраїнському (190) районах.
У користуванні фермерських господарств знаходилось 415,2 тис.га
сільськогосподарських угідь (на 24,2 тис.га менше ніж на 1 листопада 2014р.),
у т.ч. ріллі – 411,3 тис.га або 94,5%.
Найбільша площа сільськогосподарських угідь припадає в середньому на
одне господарство, зареєстроване в м.Знам’янці (464,8 га) та
Олександрівському (404 га) районі.

