
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ  
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ПРЕС-ВИПУСК 
 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську 

за січень–жовтень 2015 року 

 

У січні–жовтні 2015р. автотранспортними підприємствами м.Світловодська 

(з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) 

перевезено 179,9 тис.т вантажів, що на 20,2% менше ніж у січні–жовтні 2014р., 

вантажооборот зменшився на 34,3% і становив  33,2 млн.ткм. 

Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 5,4%. 

У січні–жовтні 2015р. перевізниками м.Світловодська перевезено                  

4,6 млн. пасажирів, що на 3,4% більше ніж у січні–жовтні 2014р., пасажирооборот 

збільшився на 1,4% і склав 57,9 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень 

по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 11,4%. 

 

Зміни споживчих цін в області 

у жовтні 2015 року 
 

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2015р. порівняно з вереснем 

2015р. становив 99%, з початку року – 137,9% (по Україні – 98,7% та 139,5% 

відповідно). 

Суттєвим фактором, що вплинув на показник інфляції у жовтні, було 

сезонне зниження цін на газ, що використовується для індивідуального 

опалення або комплексного споживання (постанова НКРЕКП від 03.03.2015    

№ 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що 

використовується для потреб населення»). У цілому за рахунок цього фактору 

природний газ подешевшав на 34,3%. У той же час на 42,8% підвищились 

тарифи на опалення. Загалом це призвело до зниження цін (тарифів) на житло, 

воду, електроенергію, газ та інші види палива на 12%. 

На споживчому ринку в жовтні 2015р. ціни на продукти харчування                   

та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 12,7%–9,4%) подорожчали 

сало, яйця та цукор. На 7,4–1,3% зросли ціни на овочі, оливкову олію, фрукти, 

молоко, продукти переробки зернових, інші продукти харчування, масло, 

сметану, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 3,1–0,2% знизилися ціни 

на свинину, соняшникову олію, воду питну, яловичину, рис, каву, чай, рибу  

та продукти з риби, макаронні вироби. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизились на 0,6%,  

у т.ч. тютюнові вироби – на 0,8%, алкогольні напої – на 0,1%. 

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,7%, насамперед спричинено 

підвищенням цін на амбулаторні послуги на 1,2%. Крім того на 0,9% зросли 

ціни на фармацевтичну продукцію. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,5% пов’язано зі здешевленням 

автомобілів на 1,2%, а також палива та мастил на 0,7%.  



Ціни у сфері зв’язку зросли на 1,8% головним чином за рахунок 

підвищення абонентної плати за користування телефоном на 14,7%. 

Послуги освіти подорожчали на 0,9% у т.ч. плата за навчання в закладах 

середньої освіти – на 2,6% та дошкільних закладах – на 0,8%. 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт 

станом на 1 листопада 2015 року 
 

Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та 

зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 

771,9 тис.га, що складає 95% площі посіву зернових культур (включаючи 

кукурудзу), посіяних під урожай 2015р. (торік – 94,7% таких площ). Із зібраної 

площі одержано 3140,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 

5,5% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. сільськогосподарськими 

підприємствами намолочено 2485,8 тис.т (на 7,3% менше), господарствами 

населення – 654,7 тис.т (на 2% більше). 

Усіма категоріями господарств на початок листопада п.р. кукурудзу на 

зерно зібрано та обмолочено з площі 289 тис.га (на 88,6% посівних площ), що на 

12,6% менше ніж торік, із зібраної площі одержано  

1501,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 8,8% менше ніж на 

1 листопада 2014р., при середній врожайності 52 ц з 1 га (торік – 49,8 ц з 1 га).  

Господарствами всіх категорій отримано 1167,6 тис.т насіння соняшнику 

(у початково оприбуткованій вазі), що на 0,9% більше ніж на початок листопада 

2014р., за рахунок зростання площ його збирання на 0,8%  (535,2 тис.га). 

Порівняно з початком листопада 2014р. загальне виробництво цукрових 

буряків для промислової переробки (265,4 тис.т) зменшилося  

в 1,6 раза насамперед за рахунок зменшення зібраної площі в 1,5 раза  

(або на 4,5 тис.га), при середній врожайності 325 ц з 1 га (торік –  

346 ц з 1 га). 

Господарствами всіх категорій накопано 525,3 тис.т картоплі,  

що на 3,2% менше ніж на 1 листопада 2014р., це обумовлено зменшенням 

середньої врожайності з 135 ц до 131 ц з 1 га.  

Загальне виробництво плодоягідної продукції (28,5 тис.т) зросло 

порівняно з початком листопада 2014р. в 1,5 раза за рахунок збільшення 

середньої врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці  

на 30,4 ц.  

Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва картоплі, 

97,7% – плодів та ягід та 96,9% – овочів. 

Під урожай 2016р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, 

аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 294,3 тис.га, що на 

20,1% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. зернові на зерно – 257 тис.га                      

(на 21,4% менше), ріпак озимий на зерно – 32,2 тис.га (на 17,7% менше).  

Станом на 1 листопада п.р. під посіви озимини внесено 122,1 тис.ц 

мінеральних добрив (у поживних речовинах) і 30,2 тис.т органічних добрив.                       

У розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 41,5 кг мінеральних та 0,1 т 

органічних добрив. 

 


