
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ПРЕС-ВИПУСК 

 

 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) 

за січень–жовтень 2015 року 

 

За січень–жовтень 2015 року підприємствами області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 16031,8 млн.грн., з неї 

продукції добувної та переробної промисловості – на суму 13438,3 млн.грн. 

(83,8%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 47,1%, 

постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 14,5%, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, – 13,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування, – 9,6%.  

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (66,3%), м’яса та м’ясних 

продуктів (11,8%).  

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, 

Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, 

Світловодського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Голованівського 

районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 

міст Кіровограда та Олександрії. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за 

січень–жовтень 2015 року по області становив 16291 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (65071 грн.) та містах Світловодську (39472 грн.), 

Кіровограді (38728 грн.).  
 

 

Про оплату населенням області 

житлово-комунальних послуг 

та електроенергії станом 

на 1 листопада 2015 року 

 

 У жовтні 2015р. населенню області нараховано за житлово-комунальні 

послуги (без урахування пільг і субсидій) 39,8 млн.грн., що на 26% менше 

порівняно з жовтнем 2014р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних 

послуг з початку року становив 105,4%. Найвищий рівень оплати за житлово-

комунальні послуги спостерігався у Бобринецькому, Світловодському, 

Устинівському, Компаніївському, Кіровоградському та Новомиргородському 

районах.  



Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку у жовтні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. 

збільшилися на 26% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку                          

150 кВт·год) становили 436,18 грн.  

У жовтні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій – 20,6% власників особових рахунків, 

газопостачання – 18,6%,  централізоване опалення та гаряче водопостачання – 

18%, вивезення побутових відходів – 16%, централізоване водопостачання та 

водовідведення – 11,9%.  

 У жовтні 2015р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 

27,8 млн.грн., що на 39,7% більше порівняно з відповідним місяцем 2014р. 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

підприємствами м.Світловодська 

за січень–жовтень 2015 року 

 

За січень–жовтень 2015р. підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2131,5 млн.грн., що становило 

13,3% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами  

міст Олександрії – 746,5 млн.грн. (4,7%) та Знам’янки – 130,9 млн.грн. (0,8%)).  

На переробну промисловість припадало 79,3% реалізованої продукції 

міста. Найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції 

підприємствами з виробництва олії та тваринних жирів; інших харчових 

продуктів; м’яса і м’ясних продуктів; виготовлення виробів з бетону, гіпсу та 

цементу. 

 На кожного мешканця міста в середньому припало 39472 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 2,4 раза більше ніж у середньому по 

області. За цим показником місто зайняло друге місце після Голованівського 

району. 
 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

підприємствами Світловодського району 

за січень–жовтень 2015 року 

 

За січень–жовтень 2015р. підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 99 млн.грн., що 

становило 0,6% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Олександрійського району – 140,9 млн.грн. (0,9%), 

Знам’янського району – 37,8 млн.грн. (0,2%).  

На переробну промисловість припадало 100% реалізованої продукції. 

Найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції підприємствами з 

виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.  

На кожного мешканця району в середньому припало 7793 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 51,2% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області.  


