
Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 лютого 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області було в наявності 1395,8 тис.т зерна (на 13,8% більше 

проти 1 лютого 2014р.), у т.ч. 410,8 тис.т пшениці (на 7,6% більше). 

Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 951 тис.т 

зерна, у т.ч. 274,9 тис.т пшениці, 549 тис.т кукурудзи, 93,1 тис.т ячменю, 1,2 

тис.т жита. 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 21,9 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 6,8 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 лютого 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області було в наявності 1395,8 тис.т зерна (на 13,8% більше 

проти 1 лютого 2014р.), у т.ч. 410,8 тис.т пшениці (на 7,6% більше). 

Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 951 тис.т 

зерна, у т.ч. 274,9 тис.т пшениці, 549 тис.т кукурудзи, 93,1 тис.т ячменю, 1,2 

тис.т жита. 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 37,9 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 

3,4 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м.Світловодська  

станом на 1 січня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 січня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області було в наявності 1455,4 тис.т зерна (на 9,1% більше 

порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 430,8 тис.т пшениці, 112,4 тис.т ячменю, 

861 тис.т кукурудзи, 1,5 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) зберігалося 949,5 тис.т зерна (на 25,4% більше 

порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 286,8 тис.т пшениці, 522,8 тис.т кукурудзи, 

99,5 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. 



У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 31,3 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 8,5 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 січня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 січня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області було в наявності 1455,4 тис.т зерна (на 9,1% більше 

порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 430,8 тис.т пшениці, 112,4 тис.т ячменю, 

861 тис.т кукурудзи, 1,5 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) зберігалося 949,5 тис.т зерна (на 25,4% більше 

порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 286,8 тис.т пшениці, 522,8 тис.т кукурудзи, 

99,5 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 38,4 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 

3,4 тис.т. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що аграрними підприємствами області за січень 2015р. реалізовано 52,5 тис.т 

зернових та зернобобових культур, насіння соняшнику – 31,5 тис.т, худоби та 

птиці (у живій вазі) – 1,2 тис.т, молока та молочних продуктів – 3,1 тис.т, 

яєць – 5,4 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 2,6 тис.т (на 16,8% менше порівняно з січнем 2014р.), 

худоби та птиці (у живій вазі) – 0,1 тис.т (в 1,9 раза менше). Разом з тим 

збільшилися обсяги реалізації насіння соняшнику в 2,4 раза та становили 0,3 

тис.т, молока та молочних продуктів – на 18,3% більше (0,1 тис.т). 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 лютого 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, 

було в наявності 1395,8 тис.т зерна (на 13,8% більше проти 1 лютого 2014р.), 

у т.ч. 410,8 тис.т пшениці (на 7,6% більше). Безпосередньо в аграрних 

підприємствах (крім малих) зберігалося 951 тис.т зерна, у т.ч. 274,9 тис.т 

пшениці, 549 тис.т кукурудзи, 93,1 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. 



Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 444,8 тис.т 

зерна (на 8,7% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 388 тис.т (на 9,5% менше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 лютого 2015р. становила 

2702,3 грн. за т (торік – 1568,6 грн. за т), по Україні – 2211,4 грн. за т 

(1251,2 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 471,1 тис.т (в 1,5 раза менше 

порівняно з 1 лютого 2014р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) – 330,7 тис.т (на 3,3% менше), на підприємствах, 

що здійснюють його переробку та зберігання – 140,4 тис.т (в 2,6 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 лютого 2015р. становила 

6490,5 грн. за т проти 3184,7 грн. за т на 1 лютого 2014р., по Україні – 

5918,7 грн. за т (2902,7 грн. за т). 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у січні 2015р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 12,2 тис.т вантажів, що на 

22,3% менше ніж у січні 2014р., вантажооборот зменшився на 58,2% і 

становив 1,5 млн.ткм. 

У січні 2015р. вантажні перевезення здійснювало 11 автопідприємств. 

Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних 

перевезень по області склала 4,3%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 4 автопідприємства, якими 

разом з фізичними особами-підприємцями у січні 2015р. перевезено 0,4 млн. 

пасажирів, що на 4% більше ніж у січні 2014р., пасажирооборот збільшився 

на 2,3% і склав 5,3 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по 

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

 

Про основні показники роботи промисловості за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками січня 2015р. індекс промислової продукції в області 

становив 77,9%, у т. ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 

69,8%, переробній промисловості –77,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

випуск промислової продукції порівняно з січнем 2014р. зменшився на 

23,4%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 66,5%, олії та тваринних 

жирів – на 28,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 19,7%, 

м’яса та м’ясних продуктів – на 14%. Водночас у виробництві продуктів 



борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції збільшилися у 1,5 

раза, інших харчових продуктів – на 0,9%. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у м.Світловодську за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 2014р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 24 квартири 

загальною площею 3,1 тис.м
2
, що на 30,5% менше ніж за 2013р. (по області – 

на 47,9%). Частка житла, прийнятого в місті, склала 5,4% загального обсягу 

житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними 

забудовниками. 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію центр 

реабілітації інвалідів на 191 місце у м.Світловодську. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві 

трубопроводи для транспортування газу, потужності з виробництва 

нерафінованої та рафінованої олії, виробів з текстилю, плит з деревини, 

готель, кафе, склади, під’їзні колії та інші об’єкти. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у Світловодському районі за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 2014р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 11 квартир 

загальною площею 1,3 тис.м
2
, що на 20,5% менше ніж за 2013р. (по області – 

на 47,9%). Частка житла, прийнятого в районі, склала 2,3% загального обсягу 

житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними 

забудовниками. 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 

дитячий садок на 20 місць у с.Подорожнє. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію приміщення для 

великої рогатої худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і 

відгодівлі свиней та інші об’єкти. 

 
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська за 2014 рік

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 

м.Світловодська, станом на 31 грудня 2014р. склав 4,6 млн.дол. США (5,4% 

загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 42,9% порівняно з 

початком 2014р. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 12 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада та Ізраїль. 



Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності 

у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва та 

промисловості. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 

виробленої продукції у січні 2015р. порівняно з січнем 2014р. збільшився в 2 

рази, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,3 раза, продукції тваринництва – 

зменшився на 2,5%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у січні 2015р. порівняно з січнем 2014р. 

збільшилися в 2 рази, у т.ч. на продукцію рослинництва – в 2,1 раза, на 

продукцію тваринництва – на 27,2%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 52,5 тис.т 

зернових культур, що в 1,9 раза менше ніж у січні 2014р., у т.ч. пшениці – 

6,2 тис.т (в 3,4 раза менше), ячменю – 4,1 тис.т (в 2,6 р.б.), кукурудзи – 41,4 

тис.т (в 1,8 раза менше), насіння соняшнику – 31,5 тис.т (в 4,2 р.б.), сої – 6,1 

тис.т (в 1,9 р.б.), худоби та птиці (у живій вазі) – 1,2 тис.т (на 19,7% менше), 

молока та молочних продуктів – 3,1 тис.т (на 2,4% більше), яєць – 5,4 млн.шт. 

(в 2,5 раза менше). 

 

Підсумки обліку худоби і птиці у господарствах області  

станом на 1 січня 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками проведеного обліку худоби в господарствах усіх категорій 

станом на 1 січня 2015р. в області налічувалось 108,3 тис.голів великої 

рогатої худоби, що на 12,9% менше ніж торік, у т.ч. у господарствах 

населення – 81,7 тис.голів (на 13,2% менше), сільськогосподарських 

підприємствах – 26,6 тис.голів (на 11,9% менше). Чисельність поголів’я корів 

в усіх категоріях господарств зменшилась на 6% та склала 59,1 тис.голів, у 

т.ч. у господарствах населення – на 5,2% (49,2 тис.голів), 

сільськогосподарських підприємствах – на 10% (9,9 тис.голів). 

В усіх категоріях господарств порівняно з 1 січня 2014р. чисельність 

поголів’я свиней скоротилась на 3,8% і становила 255,6 тис.голів, у т.ч. у 

господарствах населення – на 8,1% (128,3 тис.голів), сільськогосподарських 

підприємствах – збільшилася на 1% (127,3 тис.голів). 

Чисельність поголів’я овець та кіз у господарствах усіх категорій 

зменшилась на 4,1% і становила 42,6 тис.голів, в т.ч. у господарствах 

населення – на 2,9% (36,3 тис.голів), сільськогосподарських підприємствах – 

на 10% (6,3 тис.голів). 



Станом на 1 січня 2015 року  загальна чисельність поголів’я птиці всіх 

видів в області становила 4654,7 тис.голів (на 2,2% менше ніж торік), у т. ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – 309,9 тис.голів (у 2,1 раза менше), у 

господарствах населення – 4344,8 тис.голів (на 5,4% більше). 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) на 1 лютого 2015 року становила 35,7 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська на 1 лютого 2015 року становила 6,1 млн.грн. або 17,1% 

загальної суми боргу по області. Частка боргу економічно активних 

підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати 

становила 52,1%. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) на 1 лютого 2015 року становила 35,7 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району на 1 лютого 2015 року становила 646,2 тис.грн. або 

1,8% загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по району припадала 

на підприємства-банкрути. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень 2015 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

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

становило 15% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами міст Олександрії – 54,4 млн.грн. (4,8%) та Знам’янки – 5,3 

млн.грн. (0,5%)). 

На переробну промисловість міста припадало 78,5% 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 3134,7 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 2,7 раза більше ніж у середньому 



по області. За цим показником місто зайняло перше місце серед міст та 

районів області. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами Світловодського району за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень 2015 року підприємствами Світловодського району реалізовано 

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

0,5% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами 

Олександрійського району – 6,3 млн.грн. (0,6%), Знам’янського району – 1 

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 458,4 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 40% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 1129,2 млн.грн., з неї продукції добувної 

та переробної промисловості – на суму 813,2 млн.грн. (72%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів припадало 48,4%, постачання електроенергії, 

газу пари та кондиційованого повітря – 26,5%, металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 7,4%, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 6,8%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (70,1%), м’яса та м’ясних 

продуктів (12,7%). 

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 2015 року по області становив 1147,5 грн., найбільше – у 

містах Світловодську (3134,7 грн.), Кіровограді (2999,7 грн.) та 

Голованівському районі (2516,8 грн.). 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

комунальні послуги 7,6 млн.грн. Рівень оплати житлово-комунальних послуг 

за січень 2015р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 

91,7% (по області – 89%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 4,4% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 533,91 грн. (по області – 664,03 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 

2015р. порівняно з груднем 2014р. збільшилася на 3,1% і на початок лютого 

2015р. становила 22,6 млн.грн. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 лютого 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня 2015р. населенням Світловодського району сплачено за 

житлово-комунальні послуги 762,9 тис.грн. Рівень оплати житлово-

комунальних послуг за січень 2015р., включаючи погашення боргів 

попередніх періодів, становив 107,9% (по області – 89%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

зменшилися на 12,8% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 293,25 грн. (по області – 664,03 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 

2015р. порівняно з груднем 2014р. зменшилася на 18,8% і на початок лютого 

2015р. становила 239,4 тис.грн. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах 

Кіровоградської області порівняно з 2013 роком збільшилось на 4,5% та 



становило 21,4 тис.т, молока – на 12,1% (51,6 тис.т), яєць – зменшилось в 1,5 

раза (118,7 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району за 

2014р. реалізовано на забій 2545,4 т живої ваги худоби та птиці, що на 15,1% 

більше обсягу 2013р., вироблено 1495,7 т молока (на 40,9% більше). 

Станом на 1 січня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,3 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів, 12,7 тис.голів свиней. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За 2014р. підприємствами міста реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1655,2 млн.грн., що 

становило 9,5% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. За січень 2015р. будівельниками міста виконано робіт на 

суму 288 тис.грн., що становило 2,8% від загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

За 2014р. у місті прийнято в експлуатацію 3,1 тис.м
2
 загальної площі 

житла, що на 30,5% менше ніж за 2013р. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень 2015р. 

перевезено 12,2 тис.т вантажів, що на 22,3% менше ніж за січень 2014р., 

вантажооборот зменшився у 2,4 раза і склав 1,5 млн.ткм. 

Перевезено 417,7 тис. пасажирів, що на 4% більше ніж за січень 2014р., 

пасажирооборот збільшився на 2,3% і склав 5,3 млн.пас.км. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника за 2014 рік становила 2506 грн. і зросла порівняно з 2013р. на 

4,2%. 

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

тис. осіб. За січень–грудень 2014р. чисельність населення скоротилася на 0,2 

тис. осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ за січень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За 2014р. підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 75,3 млн.грн., що становило 

0,4% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень 2015р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 44,1%. 

Будівництво. За 2014р. у районі прийнято в експлуатацію 1,3 тис.м
2
 

загальної площі житла, що на 20,5% менше ніж за 2013р. 



Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень 

2015р.  перевезено 0,1 тис.т вантажів, що у 14 раз менше ніж за січень 2014р. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника за 2014 рік становила 2271 грн. і зросла порівняно з 2013р. на 

5,3%. 

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

січень–грудень 2014р. чисельність населення скоротилася на 0,3 тис. осіб. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2014р. загальний обсяг виробництва м’яса в області склав 74 тис.т. 

Збільшення виробництва м’яса порівняно з 2013р. відбулося за рахунок росту 

обсягів реалізації худоби та птиці на забій у сільськогосподарських 

підприємствах (на 1 тис.т або на 4,9%) та господарствах населення (на 

3,5тис.т або на 7,1%). 

Виробництво молока в усіх категоріях господарств у 2014р. 

збільшилося порівняно з 2013р. на 0,7% та склало 324,2 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 11,9% (51,6 тис.т), 

у господарствах населення – зменшилося на 1,2% (272,6 тис.т). В аграрних 

підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови, яка була в 

наявності на початок 2014р. збільшився порівняно з 2013р. на 388 кг (на 

8,5%) і становив 4974 кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у 2014р. порівняно з 

2013р. зменшилося на 4,2% і склало 501,3 млн.шт., у т.ч. в 

сільськогосподарських підприємствах – в 1,5 раза (118,7 млн.шт.), у 

господарствах населення – зросло    на 10,5% (382,6 млн.шт.). 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі зросли на 3,9% та становили 480 г, свиней – на 7,3% (409 

г). 

У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої 

худоби становила 108,3 тис.голів, у т.ч. корів – 59,1 тис.голів, свиней – 255,6 

тис.голів, овець та кіз – 42,6 тис.голів, птиці – 4654,7 тис.голів. 

 

Інвестиційна активність підприємств м.Світловодська  

за січень–грудень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–грудень 2014р. підприємствами та організаціями 

м.Світловодська освоєно 109 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 

3,6% загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 2015 грн. 

капітальних інвестицій, що на 33,6% менше ніж у середньому по області. 

Одним із основних джерел фінансування капітальних інвестицій були 

власні кошти підприємств та організацій. 



Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 7,2 млн.грн., що 

становить 6,6% загального обсягу капіталовкладень по місту. 

 

Інвестиційна активність підприємств Світловодського району  

за січень–грудень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–грудень 2014р. підприємствами та організаціями 

Світловодського району освоєно 39,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становить 1,3% загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 3080 грн. 

капітальних інвестицій, що на 1,4% більше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій. 

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 3,9 млн.грн., що 

становить 9,8% загального обсягу капіталовкладень по району. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами за 2014 рік 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська за 2014р. становив 29,6 млн.дол. 

США, імпорту – 24,1 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 59 

країнами cвіту. 

Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або 

рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні 

продукти. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 

виробленої продукції за 2014р. порівняно з 2013р. збільшився на 36%, у т.ч. 

продукції рослинництва – на 38,2%, продукції тваринництва – на 10,2%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 2213,3 

тис.т зернових культур, що на 10,6% менше порівняно з 2013р., у т.ч. 

пшениці – 663,3 тис.т (на 2,4% менше), ячменю – 309,6 тис.т (на 33,5% 

більше), кукурудзи – 1178,0 тис.т (на 22,8% менше), насіння соняшнику – 

891,3 тис.т (на 21% більше), сої – 123,1 тис.т (на 9,9% менше), худоби та 

птиці (у живій вазі) – 21,3 тис.т (на 5,3% більше), молока та молочних 

продуктів – 47,9 тис.т (на 16,2% більше), яєць – 115,5 млн.шт (на 37,5% 

менше). 



Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у 2014р. порівняно з 2013р. збільшилися на 33%, у 

т.ч. на продукцію рослинництва – на 34,5%, на продукцію тваринництва – на 

14,4%. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що аграрними підприємствами області за 2014р. реалізовано 2213,3 тис.т 

зернових культур, 891,3 тис.т насіння соняшнику, 21,3 тис.т худоби та птиці 

(у живій вазі), 47,9 тис.т молока та молочних продуктів та 115,5 млн.шт. яєць. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових 

культур 100,6 тис.т (на 3,6% більше порівняно з 2013р.), насіння соняшнику –

9,8 тис.т (на 43,6% більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 2,6 тис.т (на 

14,2% більше), молока та молочних продуктів – 1,3 тис. т (в 1,5 р.б.). 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано 

робіт на суму 288 тис.грн., що становить 2,8% загального обсягу будівельних 

робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 95,1% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, решта – з поточного ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та 

інженерних споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 

суму 10,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2015р. порівняно з 

січнем 2014р. становив 25%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним 

чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння – 70,1% загального обсягу, решта – з капітального та 

поточного ремонту (12,4% та 17,5% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 61,4% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 



Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради  

на 1 січня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 січня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 980,6 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за 2014р. чисельність населення 

скоротилася на 7 тис. осіб (на 7,1 особи у розрахунку на 1000 жителів). 

Станом на 1 січня 2015р. на території Світловодської міськради 

проживало 53,9 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За 

2014р. чисельність населення міськради зменшилась на 185 осіб (у 

розрахунку на 1000 жителів це становило 3,4 особи). 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком 

перевищення природної складової (число померлих більше числа 

народжених на 364 особи) над позитивним сальдо міграції (число прибулих 

до міськради більше числа тих, хто виїхав за  її межі на 179 осіб). 

 

Демографічна ситуація у Світловодському районі на 1 січня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 січня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 980,6 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за 2014р. чисельність населення 

скоротилася на 7 тис. осіб (на 7,1 особи у розрахунку на 1000 жителів). 

Станом на 1 січня 2015р. у районі проживало 12,5 тис. осіб (1,3% 

загальної чисельності населення області). За 2014р. чисельність населення 

району зменшилась на 277 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 

21,9 особи. 

Скорочення чисельності населення стало наслідком перевищення числа 

померлих над числом народжених (на 159 осіб) та виїжджаючих над 

прибулими (на 118 осіб). 

 

Надання населенню субсидій за січень 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 7765 домогосподарств, призначено 

субсидії 5930 домогосподарствам, що у 4,2 раза більше порівняно з 

відповідним місяцем 2014 року. 

 У січні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми 

житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, становила 8,8% загальної кількості 

домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне 

домогосподарство у січні 2015 року становив 177,7 грн. 



 Сума субсидій, отриманих населенням у січні 2015 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 

13746,8 тис.грн. 

Cтаном на 1 лютого 2015 року заборгованість бюджетів перед 

організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням 

заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 23386 

тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні 2015 року звернулося 4173 домогосподарства, призначено субсидії 

2356 домогосподарствам, отримали – 317 домогосподарств на суму 359,8 

тис.грн. 

 Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

лютого 2015р. становила 3711,2 тис.грн. 

 

Заробітна плата за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 

штатному працівнику м.Світловодська по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 

осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за 2014р. зросла 

порівняно з 2013р. на 4,2% і складала 2506 грн., що в 2,1 раза вище рівня 

мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по місту становив 89,8% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 

Заробітна плата за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 

штатному працівнику Світловодського району по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 

осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за 2014р. зросла 

порівняно з 2013р. на 5,3% і складала 2271 грн., що в 1,9 раза вище рівня 

мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по району становив 81,4% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 

Добування водних біоресурсів у січні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом січня 2015 року підприємствами області, а також фізичними 

особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на вилов риби на 



території області, добуто 7,2 т риби, що в 1,8 раза менше ніж у січні 2014 

року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району 

(33,3% обсягу вилову риби по області). 

 

Добування водних біоресурсів за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом 2014 року підприємствами та фізичними особами-підприємцями 

області виловлено 1422,9 т риби, що на 3,1% більше ніж у 2013 році. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району, 

м.Світловодська та Світловодського району (29,5% обсягу вилову риби по 

області). 

Фізичними особами-підприємцями області виловлено 813,7 т риби, що 

складає 57,2% загального обсягу. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у січні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 79,1 млн.м
3
, 

вугілля кам’яного – 20,3 тис.т, палива дизельного – 2,8 тис.т, бензину 

моторного – 0,9 тис.т, мазутів топкових важких – 0,4 тис.т, вугілля бурого – 

0,2 тис.т. 

Порівняно з січнем 2014р. збільшилось використання вугілля бурого у 

2,3 раза. Водночас зменшилось використання мазутів топкових важких на 

48,9%, вугілля кам’яного – на 22,3%, газу природного – на 19,8%, бензину 

моторного – на 15%, палива дизельного – на 13,9%. 


