
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–березень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 

суму 45,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2015р. порівняно з 

відповідним періодом 2014р. становив 41%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 67,6% 

загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (13,2% та 19,2% 

відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 53,7% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–лютий 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–лютий 2015 року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 2877,7 млн.грн., з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 2212 млн.грн. (76,9%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів припадало 48,3%, постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря – 20%, металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування, – 11%, машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устаткування, – 8,8%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (74,1%), м’яса та м’ясних 

продуктів (10,2%). 

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами 

Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського 

районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, 

Кіровоградського, Світловодського, Олександ-рійського, Голованівського, 

Новомиргородського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за 

січень–лютий 2015 року по області становив 2924,1 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (9882,3 грн.) та містах Кіровограді (7665,6 грн.), 

Світловодську (6669,5 грн.). 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами 

м.Світловодська за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–лютий 2015 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 360,2 млн.грн., що становило 



12,5% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами  міст 

Олександрії – 112,1 млн.грн. (3,9%) та Знам’янки – 16,3 млн.грн. (0,6%)). 

На переробну промисловість міста припадало 81,3% реалізованої продукції. 

В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на 

виробництво олії та тваринних жирів, прянощів і приправ, м’яса і м’ясних 

продуктів; іншої неметалевої мінеральної продукції – виготовлення виробів з 

бетону, гіпсу та цементу. 

 На кожного мешканця міста в середньому припало 6669,5 грн. реалізованої 

промислової продукції, що в 2,3 раза більше ніж у середньому по області. За цим 

показником місто зайняло третє місце після міст Кіровограда та Світловодська. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами 

Світловодського району за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–лютий 2015 року підприємствами Світловодського району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17 млн.грн., що становило 0,6% 

загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами 

Олександрійського району –  27,1 млн.грн. (0,9%), Знам’ян-ського району – 2,7 

млн.грн. (0,1%). 

На переробну промисловість припадало 100% реалізованої продукції. В 

обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на 

виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; готових 

металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання – виробництво 

металевих баків, резервуарів і контейнерів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції – виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 1342,2 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 45,9% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

Про основні показники роботи промисловості за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

підсумками січня–березня 2015р. індекс промислової продукції в області становив 

79,1%, у переробній промисловості – 75,9%, добувній промисловості і 

розробленні кар'єрів – 83,8%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря – 89,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції 

порівняно з січнем–березнем 2014р. зменшився на 29,7%, у т.ч. у виробництві олії 

та тваринних жирів – на 36%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 

20,1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,8%, інших харчових продуктів – на 

7,3%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості обсяги продукції збільшилися на 28,7%, молочних продуктів – на 

6,8%. 

 

 

 



Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

оперативними даними у січні–березні 2015р. автотранспортними підприємствами 

м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями) перевезено 46,3 тис.т вантажів, що на 29,1% менше ніж у січні–

березні 2014р., вантажооборот зменшився на 54,1% і становив 7,6 млн.ткм. 

У січні–березні 2015р. вантажні перевезення здійснювало 10 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 4,5%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 4 автопідприємства, якими разом з 

фізичними особами-підприємцями у січні–березні 2015р. перевезено 1,2 млн. 

пасажирів, що на 15,5% менше ніж у січні–березні 2014р., пасажирооборот 

зменшився на 9% і склав 15,6 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень 

по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 10,4%. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

на 1 квітня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур в області 

було в наявності 1074,2 тис.т зерна (на 45,4% більше ніж на 1 квітня 2014р.), у т.ч. 

336,1 тис.т пшениці, 79,1 тис.т ячменю, 618,2 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. 

Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 

740,7 тис.т зерна (в 1,6 р.б), у т.ч. 226,5 тис.т пшениці, 408,4 тис.т кукурудзи, 72 

тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства 

мали в наявності 333,5 тис.т зерна (на 19,1% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 

291,6 тис.т (на 20,6% більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було в 

наявності 15 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 4,9 тис.т. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

січень–березень 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська звиконано 

робіт на суму 3,1 млн.грн., що становить 6,8% загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 76,6% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 19,6%, решта – з поточного 

ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та 

інженерних споруд. 



Валовий регіональний продукт за 2013 рік 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

валовий регіональний продукт, як узагальнюючий показник макроекономічних 

тенденцій розвитку економіки Кіровоградської області, у 2013р. становив у 

фактичних цінах 25313 млн.грн. і збільшився порівняно з 2012 роком на 9,5%. 

Вклад області у загальне виробництво валового регіонального продукту по 

Україні у 2013р. становив 1,7%. 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу по області у 

2013р. склав 25533 грн., що на 10,3% більше порівняно з 2012 роком. 

 

Добування водних біоресурсів у січні–березні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

протягом січня–березня 2015 року підприємствами Кіровоградської області, а 

також фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на вилов 

риби на території області, добуто 118,7 т риби, що на 21,5% більше ніж у січні–

березні 2014 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами м.Світловодська та 

Онуфріївського району (18,4% загального обсягу вилову риби по області). 

 

Надання населенню субсидій за березень 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

січні–березні 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 21899 домогосподарств, призначено 

субсидії 19036 домогосподарствам, що на 47,8% більше порівняно з відповідним 

періодом 2014 року. 

У березні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових 

субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, становила 11,7% загальної кількості домогосподарств 

області. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2015 

року становив 87,4 грн. 

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–березні 2015 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 45294,3 

тис.грн. 

Cтаном на 1 квітня 2015 року заборгованість бюджетів перед організаціями-

надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 31383,8 тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–березні 

2015 року звернулося 14645 домогосподарств, призначено субсидії 12032 

домогосподарствам, отримало – 1461 домогосподарство на суму 2035,5 тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

квітня 2015р. становила 14599,7 тис.грн. 

 



Експорт товарів за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів області за січень–лютий 2015р. становив 68,8 млн.дол. 

США, що на 31,2% менше обсягу експортованих товарів за січень–лютий 2014р. 

Область експортувала товари до 66 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Туреччини, Єгипту, Російської Федерації, Білорусі та Іспанії. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми. 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

на 1 квітня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в 

наявності 1074,2 тис.т зерна (на 45,4% більше ніж на 1 квітня 2014р.), у т.ч. 336,1 

тис.т пшениці, 79,1 тис.т ячменю, 618,2 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. 

Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 

740,7 тис.т зерна (в 1,6 р.б), у т.ч. 226,5 тис.т пшениці, 408,4 тис.т кукурудзи, 72 

тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства 

мали в наявності 333,5 тис.т зерна (на 19,1% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 

291,6 тис.т (на 20,6% більше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі 

зберігаючі та переробні підприємства, на 1 квітня 2015р. становила 3081,4 грн. за 

т (торік – 1627,6 грн. за т), по Україні – 2587,7 грн. за т (1451,4 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 328,1 тис.т (в 1,6 раза менше ніж на 1 

квітня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 230 

тис.т (на 9,8% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та 

переробку – 98,1 тис.т (в 3,3 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 квітня 2015р. становила 6743,2 

грн. за т проти 3324 грн. за т на 1 квітня 2014р., по Україні – 6867,9 грн. за т (3144 

грн. за т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 317,6 тис.т зернових 

культур, що на 18,8% менше ніж у січні–березні 2014р., у т.ч. пшениці – 61,8 тис.т 

(на 36,5% менше), ячменю – 17,1 тис.т (на 0,5% більше), кукурудзи – 234,4 тис.т 

(на 12% менше), насіння соняшнику – 138,2 тис.т (на 14,9% менше), сої – 21,9 

тис.т (на 6,9% більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 4,3 тис.т (на 9,5% менше), 

молока та молочних продуктів – 9,7 тис.т (на 7,4% менше), яєць – 16,9 млн.шт. 

(в 1,9 раза менше). 



Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–березень 

2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 2,1 раза, у т.ч. продукції 

рослинництва – в 2,1 раза, тваринництва – на 32%.  

 

Дошкільні навчальні заклади Кіровоградської області у 2014 році 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

на кінець 2014р. в області налічувалося 518 дошкільних навчальних закладів, що 

на 12 менше порівняно з 2013р., з них 515 – системи Міністерства освіти і науки 

України. 

Переважна більшість дошкільних навчальних закладів, що функціонували в 

області (468 або 90,3%), – заклади загального розвитку. Крім цих закладів 

працювали 42 (8,1%) комбінованих, 4 (0,8%) спеціальні та 2 (0,4%) санаторні 

заклади. 

Серед дошкільних навчальних закладів 49,6% становили дитячі садки, 

28,2% – ясла-садки та 22,2% – навчально-виховні комплекси. 

Кількість місць у дошкільних закладах, які працювали на кінець 2014р., 

становила 29709, що на 1,5% більше порівняно з 2013р. 

На кінець 2014р. 17 (3,3%) дошкільних навчальних закладів не працювали 

впродовж року, з них 2 перебували на капремонті. Усі ці заклади знаходилися у 

сільській місцевості. 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах склала 32554 особи, 

що на 0,6% більше порівняно з 2013р. Із загальної чисельності дітей 48% – 

дівчатка. 

У дошкільних навчальних закладах області виховувалося 186 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 184 дитини-інваліда та 161 дитина, 

яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. 

За попередніми даними у 2014р. охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами, включаючи дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом, 

склало 62% чисельності дітей відповідного віку, у тому числі в міських 

поселеннях – 74%, сільській місцевості – 43%. Найбільше охоплення дітей 

дошкільним вихованням спостерігалось у містах Світловодську (84%), 

Кіровограді (79%), Знам’янці (77%), Олександрії (69%), Голованівському та 

Петрівському районах по (68%), найменше – у Світловодському (23%), 

Компаніївському (29%) та Онуфріївському (36%) районах. 

 У 498 дошкільних навчальних закладах 32359 (99,4%) дітей навчалися лише 

українською мовою. Також функціонували 3 дошкільні навчальні заклади, які 

здійснювали навчання виключно російською мовою, в яких виховувалося 195 

дітей (0,6%). 

Чисельність педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

області склала 3528 осіб (у 2013р. – 3536), з яких  97,5% – жінки. Серед них 

найбільшу питому вагу складали вихователі – 69,2%, завідувачі  – 10,8% та 

музичні керівники – 9,5%. Із загальної чисельності педагогічних працівників – 

1581 (44,8%) особа закінчила вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації; 1927 

(54,6%) – завершили навчання у вузах ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

 



Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–лютий 2015р. 

становив 15,4 млн.дол. США, імпорту – 5,4 млн.дол., що відповідно на 13,1% та 

45,1% менше порівняно з січнем–лютим 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами Європейського 

Союзу. 

Найбільше експортовано готових харчових продуктів, продуктів 

рослинного походження, мінеральних продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали прилади та апарати оптичні, 

фотографічні, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, 

механічні машини. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–березень 2015 року 

  

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі 

підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, 

обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських 

продуктів та неформальних ринках, становив 4262 млн.грн., що на 18% менше 

обороту січня–березня 2014р. 

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 42,2%, підприємців-

фізичних осіб – 40,7%, обороту організованих ринків з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%. 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу за місяць 

становив 1448,8 грн., абсолютне зниження – 653,1 грн. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області  

через АЗС за лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

лютому 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу 

208 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 140 млн.грн. Бензину 

реалізовано 3 тис.т, газойлів – 1,7 тис.т, пропану та бутану скраплених – 1,2 тис.т, 

газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин 

марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 65,1%, найменшим 

– А–80. 

Станом на 1 березня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 3 

тис.т, газойлів – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т. 
 

 

 

 



Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області  

ерез АЗС за березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

березні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу 

210 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму понад 147 млн.грн. 

Бензину реалізовано 2,8 тис.т, газойлів – 1,3 тис.т, пропану та бутану скраплених 

– 1,1 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 

тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин 

марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 68,4%, найменшим 

– А–80. 

Станом на 1 квітня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 3 тис.т, 

газойлів – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Світловодську  

на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальна сума невиплаченої заробітної плати перед працівниками м.Світловодська 

(без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) на 1 березня 2015 року становила 6,6 млн.грн. або 

19,1% загальної суми боргу по області. Частка боргу економічно активних 

підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати становила 

55,9%. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати перед працівниками області 

впродовж лютого зменшилась на 3,1% і на 1 березня 2015 року становила 34,6 

млн.грн. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по Світловодському району  

на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальна сума невиплаченої заробітної плати перед працівниками 

Світловодського району (без урахування найманих працівників статистично 

малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 березня 2015 року 

становила 646,2 тис.грн. або 1,9% загальної суми боргу по області. Вся сума боргу 

по району припадала на підприємства-банкрути. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати перед працівниками області 

впродовж лютого зменшилась на 3,1% і на 1 березня 2015 року становила 34,6 

млн.грн. 

 

 

 

 



Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

аграрними підприємствами області за січень–березень 2015р. реалізовано 317,6 

тис.т зернових та зернобобових культур, насіння соняшнику – 138,2 тис.т, худоби 

та птиці (у живій вазі) – 4,3 тис.т, молока та молочних продуктів – 9,7 тис.т, яєць – 

16,9 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 6,9 тис.т (в 5,2 раза менше порівняно з січнем– березнем 

2014р.), насіння соняшнику – 1,3 тис.т (в 2,8 раза менше), худоби та птиці (у 

живій вазі) – 0,4 тис.т (в 1,9 раза менше). Разом з тим збільшився обсяг реалізації 

молока та молочних продуктів на 11,5% та становив (0,3 тис.т). 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти  

у березні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

березень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 52,7 млн.м
3
, вугілля 

кам’яного – 23,9 тис.т, палива дизельного – 6,7 тис.т, бензину моторного – 1,2 

тис.т, мазутів топкових важких – 0,3 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т.  

Порівняно з березнем 2014р. збільшилось використання мазутів топкових 

важких у 2,5 раза, вугілля бурого – на 25,1%, вугілля кам’яного – на 7,6%. 

Водночас зменшилось використання палива дизельного на 19%, бензину 

моторного – на 17%, газу природного – на 5,8%. 

 

Ринок праці Кіровоградської області в березні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець березня 
2015р. перебувало 21,5 тис. безробітних громадян області, що на 5,5% менше ніж 
на кінець лютого. Статус безробітного протягом місяця отримали 2,6 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 

2015р. склав 3,61% населення працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець березня 2015р. 

становила 2,7 тис. проти 1,1 тис. на кінець лютого. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) в цілому по області на кінець березня склало 8 осіб проти 20 

осіб на кінець лютого. 

За сприяння державної служби зайнятості в березні 2015р. було 

працевлаштовано 2,6 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю в березні 2015р., становила 17,1 тис. осіб, середній розмір допомоги 

дорівнював 1237 грн. 

 



Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря 

м.Світловодська від стаціонарних джерел забруднення за 2014 рік 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

попередніми даними у 2014р. від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне 

повітря м.Світловодська надійшло 307,4 т забруднюючих речовин (на 28,7 т 

менше ніж у 2013р.), що становило 2,6% обсягу викидів по області. 

У середньому від діяльності одного підприємства в повітря надійшло 17,1 т 

забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км
2
 припадало 6,8 т загального обсягу 

викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 5,7 кг. 

Із загального обсягу викидів 22,9 т або 7,4% забруднюючих речовин мають 

парниковий ефект (оксид азоту та метан). Крім того, в атмосферу надійшло 47,3 

тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію. 
 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря 

Світловодського району від стаціонарних джерел забруднення  

за 2014 рік 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

попередніми даними у 2014р. від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне 

повітря Світловодського району надійшло 962,5 т забруднюючих речовин (на 75,1 

т менше ніж у 2013р.), що становило 8,1% обсягу викидів по області. 

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 192,5 

т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км
2
 припадало 0,8 т викидів 

забруднюючих речовин, на одну особу – 76,1 кг. 

Значний обсяг викидів 620,3 т або 64,4% забруднюючих речовин мають 

парниковий ефект (метан та оксид азоту). Крім того, в атмосферу надійшло 95,6 

тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію. 

 

Робота підприємств транспортного комплексу області  

у січні–березні 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 
 

Вантажним транспортом області у січні–березні 2015р. перевезено 2094,3 

тис.т вантажів, що на 5,6% більше ніж у січні–березні 2014р., вантажооборот 

збільшився на 15,2% і склав 7369,6 млн.ткм. 

Залізницею у січні–березні п.р. перевезено 1065,2 тис.т вантажів, що на 

0,2% менше ніж у січні–березні 2014р. Зменшилося відправлення основних 

номенклатурних груп вантажів: кам’яного вугілля (на 88,9%), нафти і 

нафтопродуктів (на 54,3%), лісових вантажів (на 41,2%), брухту чорних металів 

(на 25,4%) та зерна і продуктів перемолу (на 1,2%), разом з цим збільшилося – 

будівельних матеріалів (на 11,8%) . Вантажооборот залізничного транспорту в 

січні–березні 2015р. склав 7190,2 млн.ткм, що на 15% більше ніж у січні– березні 

2014р. 

У січні–березні 2015р. авіаційним транспортом перевезено 1,3 тис.т 

вантажів, що на 21,3% більше ніж у січні–березні 2014р. Вантажооборот 

збільшився на 19,5% і становив 0,5 млн.ткм. 



Всіма видами транспорту у січні–березні 2015р. перевезено 14 млн. 

пасажирів, що на 12,1% більше ніж у січні–березні 2014р., пасажирооборот 

збільшився на 7,4% і склав 222,8 млн.пас.км. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2015р. перевезено 

11,2 млн. пасажирів, що становило 80,1% загального обсягу перевезених 

пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень серед міст та районів 

області належала перевізникам міст Кіровограда, де було перевезено 5,9 млн. 

пасажирів, Олександрії – 1,3 млн. пасажирів, Світловодська – 1,2 млн. пасажирів 

та Кіровоградського району – 1,5 млн. пасажирів. 

Електротранспортом у січні–березні 2015р. перевезено 2764,6 тис. осіб, 

що у 3,3 раза більше ніж у січні–березні 2014р. 

 

Лісогосподарська діяльність у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у фактичних 

цінах (без ПДВ) за 2014р. склали по Кіровоградській області 79,2 млн.грн., що на 

15,8% (10,8 млн.грн.) більше ніж у 2013р. 

Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2014р. становили 196,1 тис.м
3
, що 

на 3,8% більше порівняно з 2013р. Із загальної кількості заготовленої ліквідної 

деревини 54,3 тис.м
3
 становлять лісоматеріали круглі, 12,4 тис.м

3
 – дрова для 

опалення, 129,4 тис.м
3 
– дров’яна деревина для технологічних потреб. 

Протягом 2014р. відтворення лісів проведено на 1132 га земель лісового 

фонду, що на 26,4% менше ніж у 2013р., у т.ч. садіння і висівання лісу – 1057 га, 

природне поновлення – 75 га. 

У 2014р. загинуло 537 га лісових насаджень, що на 48 га більше ніж у 

2013р. 

Протягом року було зафіксовано 4 випадки лісових пожеж. Площа лісових 

земель, пройдена пожежами, становила 0,9 га. 

Значної шкоди лісовому господарству завдають випадки порушень лісового 

законодавства, яких протягом року зафіксовано 40, у результаті яких заподіяно 

шкоди на суму 1,4 млн.грн., знищено та пошкоджено 325 м
3
 деревини, що майже 

в 5 разів більше ніж у 2013р. 

 

Ведення мисливського господарства у 2014 році 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

2014р. мисливський фонд Кіровоградської області включав 5 видів копитних 

тварин (7,5 тис. голів), 13 – хутрових звірів (95,5 тис. голів), 19 – птахів (956 тис. 

голів). На території мисливських угідь області мешкали 214 оленів, 113 ланей, 6 

тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 78,9 тис. зайців, 1,5 тис. білок, 5,7 тис. ондатр, 140 

бобрів, 94 байбака, 3,7 тис. лисиць, 1,2 тис. борсуків, 0,7 тис. видр, 1,1 тис. куниць 

кам’яних, 1,1 тис. тхорів чорних, 35,6 тис. фазанів, 218,3 тис. горлиць звичайних, 

143,3 тис. перепілок, 95,1 тис. крижнів, 2,2 тис. лебедів тощо. 



Площа мисливських угідь у 2014р. склала 1960 тис.га, на якій здійснювали 

діяльність 15 господарств. Територія мисливських угідь займає 79,7% земельного 

фонду області. 

Порівняно з 2013р. загальні витрати на ведення мисливського господарства 

збільшилися на 6,9% та становили 4,9 млн.грн., загальні надходження від ведення 

мисливського господарства – на 19% (3,7 млн.грн.). Окупність ведення 

мисливського господарства зросла на 7,6 в.п. та становила 75,4%. 

Протягом 2014р. добуто (відстріляно) 281 голову копитних тварин, що на 

12,4% більше ніж у 2013р., 14,6 тис. голів хутрових звірів (на рівні попереднього 

року) та 316 тис. голів пернатої дичини (на 2,3% більше). 

 

Стан незавершеного будівництва в області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

даними обстеження станом на 1 січня 2015р. на Кіровоградщині налічувався 341 

об’єкт, що знаходився в стадії незавершеного будівництва. 

Кількість об’єктів незавершеного будівництва щороку скорочується, за 

2014р. їх кількість скоротилася на 3 одиниці або на 0,9%. 

Із загальної кількості незавершених об’єктів 61 (17,9%) знаходився в стадії 

будівництва, а на 280 (82,1%) – будівництво тимчасово припинено. 

Недобудованими є 238 будівель, з яких 94 – житлові будівлі загальною 

площею 255,1 тис.м
2
, 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 6 дошкільних 

закладів, 5 лікарень, 2 поліклініки, 8 клубів та будинків культури, 30 промислових 

та 22 торговельні будівлі та інші. 

Найбільша кількість об’єктів незавершеного будівництва зосереджена в 

містах Кіровограді (15,8% загальної кількості по області) та Олександрії (6,2%), а 

також у Долинському (11,7%), Олександрівському (9,4%) та Маловисківському 

(8,5%) районах. 

Основною причиною припинення будівництва та появи “довгобудів”, як 

зазначають забудовники, є відсутність фінансування, через що не будувалися 

95,7% об’єктів. 

Незважаючи на нестачу коштів, забудовники мають наміри продовжити 

будівництво 165 будівель і споруд (58,9%), на яких будівельні роботи тимчасово 

припинено. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області  

за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–березень 

2015р. становив 1797,9 млн.грн., що порівняно з січнем–березнем 2014р. менше 

на 20,5%. 

У березні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг роздрібного 

товарообороту склав 72,3% та становив 664,3 млн.грн. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

  



Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

склала 1,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у середньому 

за місяць склав 677,4 грн. 

 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах області  

за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

2014р. інноваційною діяльністю на промислових підприємствах області займалося 

49 підприємств. Питома вага інноваційно активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств склала 17,3%. 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 504,4 млн.грн., або 2,9% 

загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

 Нові або значно удосконалені виробничі процеси впроваджувало 9 

підприємств, якими для цього використано 11 прогресивних технологічних 

процесів, з яких 4 – маловідходні та ресурсозберігаючі. 

Створенням та впровадженням технологічно нової та значно удосконаленої 

продукції займалося 16 промислових підприємств. Ними освоєно виробництво 57 

видів інноваційної продукції, що на 21,3% більше ніж у 2013р. 

 

Авіаційні перевезення у Кіровоградській області  

за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що у січні–березні 2015р. 

підприємствами авіаційного транспорту області перевезено 1,3 тис.т вантажів, що 

на 21,3% більше ніж у січні–березні 2014р. Порівняно з січнем–березнем 2014р. 

вантажооборот авіаційного транспорту збільшився на 19,5% і склав 0,5 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–березні 2015р. порівняно з січнем–

березнем 2014р. збільшилась на 13,7% і становила 17,4 тис. осіб, пасажирооборот 

збільшився на 19,1%  і становив 8,1 млн.пас.км. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА  

за січень–березень 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–лютий 2015р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 360,2 млн.грн., що становило 

12,5% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. За січень–березень 2015р. будівельниками міста виконано 

робіт на суму 3,1 млн.грн., що становило 6,8% від загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–березень 

2015р. перевезено 46,3 тис.т вантажів, що на 29,1% менше ніж за січень–березень 

2014р., вантажооборот зменшився на 54,1% і склав 7,6 млн.ткм. 



Перевезено 1,2 млн. пасажирів, що на 15,5% менше ніж за січень–березень 

2014р., пасажирооборот зменшився на 9% і склав 15,6 млн.пас.км. 

Населення. На 1 березня 2015р. на території міськради проживало 53,8 тис. 

осіб. За січень–лютий 2015р. чисельність населення скоротилася на 56 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за січень–березень 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–лютий 2015р. підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17 млн.грн., що становило 0,6% 

від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень–березень 2015р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 66,1%. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–березень 

2015р. перевезено 0,4 тис.т вантажів, що на 69,2% менше ніж за січень–березень 

2014р., вантажооборот зменшився на 66,1% і склав 49,4 тис.ткм. 

Населення. На 1 березня 2015р. в районі проживало 12,5 тис. осіб. За січень–

лютий 2015р. чисельність населення скоротилася на 21 особу. 

 

Посів ярих культур та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району  

станом на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 квітня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 

Світловодського району ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих 

озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 0,2 тис.га, що на 6,2% менше 

площ посіву на початок квітня 2014р., у т.ч. по ярому клину – 0,2 тис. га (на 6,2% 

менше), зернові та зернобобові культури на зерно – 0,2 тис. га (на 6,2% менше). 

На початок квітня п.р. загибель озимих на зерно та зелений корм 

(включаючи ріпак) становила 0,2 тис.га. 

Станом на 1 квітня 2015р. під посіви ярих та для підживлення посівів 

озимих культур внесено 3,9 тис.ц мінеральних добрив або 63,3 кг на 1 га 

удобреної та підживленої площі. 

 

Індекс споживчих цін у березні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє для 

публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за березень 2015р., 

яка становила порівняно з лютим 2015р. по Україні 110,8%, по області – 109,8%. 

 



Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–лютого 2015р. населенням м.Світловодська сплачено за житлово-

комунальні послуги 15,3 млн.грн. (90,5% нарахованих за цей період сум). Рівень 

оплати житлово-комунальних послуг за лютий 2015р., включаючи погашення 

боргів попередніх періодів, становив 89,3% (по області – 101,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 16,2% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) 

становили 545,09 грн. (по області – 610,70 грн.). 

  Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 

2015р. порівняно з січнем збільшилася на 4,1% і на початок березня 2015р. 

становила 23,5 млн.грн., з початку року заборгованість збільшилася на 7,3%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–лютого 2015р. населенням Світловодського району сплачено за 

житлово-комунальні послуги 1529,4 тис.грн. (106% нарахованих за цей період 

сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за лютий 2015р., включаючи 

погашення боргів попередніх періодів, становив 104,2% (по області – 101,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 25,3% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) 

становили 301,12 грн. (по області – 610,70 грн.). 

  Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 

2015р. порівняно з січнем зменшилася на 12,8% і на початок березня 2015р. 

становила 208,7 тис.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 29,3%. 

 

Збір урожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарськими 

підприємствами Світловодського району у 2014 році (остаточні дані) 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району зернових та 

зернобобових культур (включаючи кукурудзу) зібрано на площі 19,5 тис.га, 

намолочено 113,3 тис.т зерна у вазі після доробки. Середня врожайність зернових 

культур становила 58,2 ц з 1 га. 

Кукурудзи на зерно зібрано з площі 14,7 тис.га, намолочено 96,4 тис.т  при 

середній врожайності 65,6 ц з 1 га. 

Насіння соняшнику зібрано на площі 5,7 тис.га, намолочено 10,7 тис.т при 

середній врожайності 18,6 ц з 1 га. 

Цукрові буряки (фабричні) зібрано з площі 40 га, накопано 1,8 тис.т при 

середній врожайності 456,8 ц з 1 га. 

 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА  

за січень–лютий 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень 2015р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 169,2 млн.грн., що становило 

15% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Капітальні інвестиції. За січень–грудень 2014р. підприємствами та 

організаціями міста освоєно 109 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 

3,6% загальнообласного обсягу. 

Будівництво. За січень–лютий 2015р. будівельниками міста виконано робіт 

на суму 1,6 млн.грн., що становило 5,8% від загального обсягу будівельних робіт 

по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–лютий 

2015р. перевезено 28,9 тис.т вантажів, що на 27,2% менше ніж за січень–лютий 

2014р., вантажооборот зменшився на 54,2% і склав 4,5 млн.ткм. 

Перевезено 782,8 тис. пасажирів, що на 7,9% менше ніж за січень–лютий 

2014р., пасажирооборот зменшився на 3,6% і склав 10 млн.пас.км. 

Населення. На 1 лютого 2015р. на території міськради проживало 53,9 тис. 

осіб. За січень 2015р. чисельність населення скоротилася на 38 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за січень–лютий 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень 2015р. підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5,8 млн.грн., що становило 0,5% 

від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень-лютий 2015р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 53%. 

Капітальні інвестиції. За січень–грудень 2014р. підприємствами та 

організаціями району освоєно 39,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 

1,3% загальнообласного обсягу. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–лютий 

2015р. перевезено 0,2 тис.т вантажів, що на 75% менше ніж за січень–лютий 

2014р. 

Населення. На 1 лютого 2015р. в районі проживало 12,5 тис. осіб. За січень 

2015р. чисельність населення скоротилася на 10 осіб. 


