
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–травень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 109,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2015р. 

порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 57,6%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

70,5% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (13,6% 

та 15,9% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 59,7% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

Про основні показники роботи промисловості за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками січня–травня 2015р. індекс промислової продукції в області 

становив 77,6%, у т.ч. у переробній промисловості – 73,9%, добувній 

промисловості і розробленні кар'єрів – 86,2%, постачанні і розподіленні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 86,3%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції 

порівняно з січнем–травнем 2014р. зменшився на 34,4%, у т.ч. у виробництві 

олії та тваринних жирів – на 40,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

– на 28,1%, інших харчових продуктів – на 14%, м’яса та м’ясних продуктів – 

на 10,8%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості обсяги продукції збільшилися на 12,2%. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–травень 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 9,3 млн.грн., що становить 8,5% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 82% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 15,6%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та 

інженерних споруд. 

 

 

 

 



Добування водних біоресурсів у січні–травні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

протягом січня–травня 2015 року підприємствами Кіровоградської області, а 

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

вилов риби на території області, добуто 174,5 т риби, що на 8% більше ніж у 

січні–травні 2014 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського та 

Онуфріївського районів, м.Світловодська (42,8% загального обсягу вилову 

риби по області). 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–травні 2015р. склало 

33,2 тис.т та порівняно з січнем–травнем 2014р. зменшилося на 0,1 тис.т або на 

0,3%. 

У січні–травні п.р. загальне виробництво молока порівняно з відповідним 

періодом 2014р. зменшилося на 4,6% і склало 120,6 тис.т, у т.ч. у сільсько-

господарських підприємствах – на 9,9% (20 тис.т), господарствах населення – 

на 3,5% (100,6 тис.т). Порівняно з січнем–травнем 2014р. в аграрних 

підприємствах (крім малих) середній надій молока від корови, що була в 

наявності на початок 2015р., зменшився на 74 кг (на 3,5%) і становив 2068 кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–травні 2015р. 

порівняно з січнем–травнем 2014р. зменшилося на 4,5% і склало 193,2 млн.шт., 

у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,5 раза (36,4 млн.шт.), 

господарствах населення – зросло на 5,6% (156,8 млн.шт.). Несучість курей-

несучок у січні–травні 2015р. склала 131 шт., що на 2 шт. більше січня–травня 

2014р. 

Станом на 1 червня 2015р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої 

худоби становила 135,9 тис. голів (на 10,4% менше ніж на 1 червня 2014р.), у 

т.ч. корів – 61,6 тис. голів (на 6,4% менше), свиней – 271,1 тис. голів (на 0,6% 

менше), овець та кіз – 58,1 тис. голів (на 7,3% менше), птиці – 5530,1 тис. голів (на 

2,5% менше). 

 

Надання населенню субсидій за травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–травні 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 63622 домогосподарства, призначено 

субсидії 28726 домогосподарствам, що на 51,7% більше порівняно з 

відповідним періодом 2014 року. 



У травні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових 

субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, становила 5,4% загальної кількості 

домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне 

домогосподарство у травні 2015 року становив 555,4 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 

80532,9 тис.грн. 

Станом на 1 червня 2015 року заборгованість бюджетів перед 

організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням 

заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 32522,3 

тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 

січні–травні 2015 року звернулося 23111 домогосподарств, призначено субсидії 

17286 домогосподарствам, отримали – 5044 домогосподарства на суму 7171,9 

тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

червня 2015р. становила 16240,7 тис.грн. 

 

Експорт товарів за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів області за січень–квітень 2015р. становив 149,5 млн.дол. 

США, що на 45% менше обсягу експортованих товарів за січень–квітень 2014р. 

Область експортувала товари до 77 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Туреччини, Білорусі, Російської Федерації, Індії та Китаю. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, готові харчові продукти, продукти рослинного походження. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–травень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. 

збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції 

тваринництва – на 2,8% менше. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 593,2 тис.т 

зернових культур, що на 7% менше ніж у січні–травні 2014р., у т.ч. пшениці – 

118,3 тис.т (на 30,2% менше), ячменю – 29,6 тис.т (на 27,1% менше), кукурудзи 

– 440,2 тис.т (на 6,1% більше), насіння соняшнику – 280 тис.т (на 21,4% 

менше), сої – 41,6 тис.т (на 18,5% більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 7,2 



тис.т (на 12,4% менше), молока та молочних продуктів – 17,4 тис.т (на 11,1% 

менше), яєць – 0,9 млн.шт. (в 52,5 раза менше). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

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

2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,9 раза, у т.ч. продукції 

рослинництва – в 1,9 раза, тваринництва – на 34,2%. 

 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

становив 33 млн.дол. США, імпорту – 12,2 млн.дол., що відповідно на 35,9% та 

52% менше порівняно з січнем–квітнем 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами Європейського 

Союзу. 

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, готових 

харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження. 

Основу імпортних надходжень склали засоби наземного транспорту, 

літальні апарати, плавучі засоби, механічні машини, прилади та апарати 

оптичні, фотографічні. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у травні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу 

211 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 151 млн.грн. Бензину 

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

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 67,6%, 

найменшим – А–80. 

Станом на 1 червня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 3,2 

тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т. 

 

Оптова торгівля Кіровоградської області за І квартал 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля. 

Обсяг оптового товарообороту підприємств області за І квартал 2015р. 

становив 3,5 млрд.грн. 

На продаж непродовольчих товарів припадало 59,4% обсягу оптового 

товарообороту, решта – на продовольчі товари. 



Серед продовольчих товарів переважав продаж олій рослинних, м’яса та 

м’ясних продуктів, маргарину і жирів харчових подібних, продуктів молочних, 

масла та сирів, серед непродовольчих товарів – кукурудзи, машин і 

устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та 

будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, насіння 

гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, газойлів (палива дизельного), 

добрив, агрохімічної продукції, бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного. 

Основу оптового товарообороту області (79,1%) склала продукція, що 

вироблена на території України. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 16,6 тис.т (в 2,9 раза менше порівняно з січнем–травнем 

2014р.), кукурудзи – 15,4 тис.т (в 2,9 раза менше), ячменю – 0,3 тис.т (в 2,5 р.б.), 

насіння соняшнику – 4,4 тис.т (на 9,3% менше). 

Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) зменшилися в 1,9 раза 

порівняно з січнем–травнем 2014р. та склав 0,5 тис.т молока та молочних 

продуктів – на 13,9% більше (0,6 тис.т). 

 

Утворення та поводження з відходами у м.Світловодську у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом 2014р. на підприємствах, організаціях та в домогосподарствах 

м.Світловодська утворилось 78 тис.т відходів, що на 14,4% більше ніж у 2013р., 

у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій – 70 тис.т, у 

домогосподарствах – 8 тис.т. Із загального обсягу утворених відходів 21,1 т 

становили відходи І-ІІІ класів небезпеки. 

Протягом 2014р. підприємствами утилізовано 2,8 т відходів, видалено у 

спеціально відведені місця та об’єкти на території міста – 1,7 тис.т. 

На кінець 2014р. у спеціально відведених місцях та об’єктах  на 

території міста накопичено 5,6 тис.т відходів. 

 

Утворення та поводження з відходами у Світловодському районі  

у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом 2014р. на підприємствах, організаціях Світловодського району 

утворилось 29,3 тис.т відходів. Із загального обсягу утворених відходів 3,1 т 

становили відходи І-ІІІ класів небезпеки. 

Протягом 2014р. підприємствами утилізовано 1,3 тис.т відходів. 



Роздрібна торгівля Кіровоградської області за І квартал 2015 року  

(за уточненими даними) 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за І квартал 2015 року підприємствами області (юридичними особами), що 

здійснювали роздрібну торгівлю, реалізовано споживчих товарів на суму 1842,8 

млн.грн., що в порівнянних цінах на 20,4% менше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року. Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному 

обсязі роздрібного товарообороту області становила 47,1% (867 млн.грн.), 

непродовольчих – 52,9% (975,8 млн.грн.). 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі 

займали вироби тютюнові, м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби, пиво, 

вироби цукрові кондитерські (включаючи морозиво), горілка та вироби лікеро-

горілчані, м’ясо та птиця свіжі та заморожені, чай, кава, какао та прянощі, напої 

безалкогольні, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, серед непродовольчих 

товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне пальне, газ 

стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари 

парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, 

матеріали будівельні та залізні вироби, аудіо- та відеообладнання, включаючи 

телекомунікаційне устаткування. 

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 70,1% усіх реалізованих товарів. 


