
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–травень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 8248,9 млн.грн., з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 6799,3 млн.грн. (82,4%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів припадало 48,6%, постачання електроенергії, газу пари 

та кондиційованого повітря – 15,7%, металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 13,4%, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,6%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (71,1%), 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, Олександрійського, 

Світловодського, Голованівського, Новоукраїнського, 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–травень 2015 року по області становив 8382,2 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (34260,2 грн.) та містах Кіровограді (21198,6 грн.), 

Світловодську (17319,4 грн.). 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–травень 2015 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 935,2 млн.грн., що становило 

11,3% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами 

міст Олександрії – 328,6 млн.грн. (4%) та Знам’янки – 46,6 млн.грн. (0,6%)). 

На переробну промисловість міста припадало 79% 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 17319,4 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 2,1 раза більше ніж у середньому по 

області. За цим показником місто зайняло третє місце після Голованівського 

району та м. Кіровограда. 



Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами Світловодського району за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–травень 2015 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 57,7 млн.грн., що 

становило 0,7% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Олександрійського району –  79,9 млн.грн. (1%), Знам’ян-

ського району – 16,4 млн.грн. (0,2%). 

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 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 4540,9 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 54,2% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

Фінансовий стан малих підприємств м.Світловодська за 2013 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

фінансовий результат до оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу 

м.Світловодська (крім банків та бюджетних установ) за 2014р. склав 14,1 

млн.грн. прибутку порівняно з 3,5 млн.грн. збитку за попередній рік. 

Прибутковими підприємствами м.Світловодська, частка яких у загальній 

кількості склала 66,4%, отримано 28,7 млн.грн. прибутку, що відповідно на 2,4 

в.п. та на 1,5 млн.грн. більше порівняно з 2013р. 

В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до 

оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу за 2014р. склав 1337,2 

млн.грн. прибутку. 

 

Фінансовий стан малих підприємств Світловодського району за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

фінансовий результат до оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу 

Світловодського району (крім банків та бюджетних установ) за 2014р. склав 9,3 

млн.грн. прибутку порівняно з 12,2 млн.грн. прибутку за попередній рік. 

Прибутковими підприємствами Світловодського району, частка яких у 

загальній кількості становила 81,3%, отримано 35,8 млн.грн. прибутку, що 

відповідно на 5,2 в.п. та на 19,3 млн.грн. більше порівняно з 2013р. 

В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до 

оподаткування (сальдо) підприємств малого бізнесу за 2014р. склав 1337,2 

млн.грн. прибутку. 

 



Діяльність підприємств області у 2014 році 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість підприємств по області склала 7645 одиниць, 

що на 264 одиниці більше порівняно з 2013 роком, та у розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення становило 78 одиниць (у 2013 році – 74 одиниці). 

Значно більший цей показник спостерігався у Кіровоградському (127 одиниць) 

та Компаніївському (116 одиниць) районах. 

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на 

суму 56443,6 млн.грн., що на 23% більше порівняно з 2013 роком. Слід 

відмітити, що збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

зумовлене діяльністю підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (на 29,7%) та промисловості(на 13,1%). 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) цих підприємств склав 24226,8 

млн.грн. та 18609,1 млн.грн. відповідно. 

Домінуюча частка у структурі обсягів реалізованої продукції області 

припала на підприємства міст Кіровограда (63,1%), Світловодська (5,9%) та 

Кіровоградського району (5,5%). 

У розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг) по області склав 594,7 тис.грн. 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 98820 

осіб, у тому числі найманих – 94908 осіб. 

Витрати на персонал підприємств області становили 3711,6 млн.грн., з них 

витрати на оплату праці – 2716,4 млн.грн. 
 

Діяльність підприємств м.Світловодська у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість підприємств м.Світловодська становила 400 

одиниць (5,2% підприємств області), що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного 

населення склало 74 одиниці (по області – 78 одиниць). 

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на 

суму 3350,2 млн.грн. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 547,3 тис.грн. 

На підприємствах м.Світловодська зайнято 6225 осіб, у тому числі 

найманих працівників 6121 особа (6,5% кількості найманих працівників 

підприємств області). Середня кількість працюючих на одному підприємстві 

міста склала 15 осіб. 

Витрати на персонал підприємств м.Світловодська становили 218,2 

млн.грн., з них витрати на оплату праці – 158,7 млн.грн. 

 

 



Діяльність підприємств Світловодського району у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість підприємств Світловодського району 

становила 118 одиниць (1,5% підприємств області), що у розрахунку на 10 

тис.осіб наявного населення склало 93 одиниці (по області – 78 одиниць). 

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 475,2 млн.грн. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 519,3 тис.грн. 

На підприємствах району зайнято 979 осіб, у тому числі найманих 

працівників 915 осіб (один відсоток кількості найманих працівників 

підприємств області). Середня кількість працюючих на одному підприємстві 

району склала 8 осіб. 

Витрати на персонал підприємств Світловодського району становили 26,8 

млн.грн., з них витрати на оплату праці – 19,5 млн.грн. 
 

Діяльність малих підприємств м. Світловодська у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість малих підприємств м.Світловодська склала 

372 одиниці (5,1% малих підприємств області), що у розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення становило 69 одиниць (по області – 74 одиниці). Більша 

частка малих підприємств міста (77% або 308 одиниць) визначена як 

мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 1222,3 млн.грн. (36,5% загального обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) підприємств міста Світловодська), з них мікропідприємствами 

– 272,7 млн.грн. (8,1%). У розрахунку на одного найманого працівника 

м.Світловодська обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 672,7 

тис.грн. 

На малих підприємствах м.Світловодська зайнято 1912 осіб, у тому числі 

найманих працівників 1817 осіб (по області – 32825 осіб), на 

мікропідприємствах – 705 осіб та 619 осіб відповідно. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу м.Світловодська 

становили 47,8 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 34,8 млн.грн. 

 

Діяльність малих підприємств Світловодського району у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість малих підприємств Світловодського району 

склала 114 одиниць (1,6% підприємств області), що у розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення становило 90 одиниць (по області – 74 одиниці). Більша 



частка малих підприємств району (82,2% або 97 одиниць) визначена як 

мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 308,7 млн.грн. (65% загального обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) підприємств району), з них мікропідприємствами – 70,9 

млн.грн. (14,9%). У розрахунку на одного найманого працівника обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 542,6 тис.грн. 

На малих підприємствах Світловодського району зайнято 633 особи, у 

тому числі  найманих працівників 569 осіб (по області – 32825 осіб), на 

мікропідприємствах – 246 осіб та 187 осіб відповідно. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу Світловодського району 

становили 15,4 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 11,2 млн.грн. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Світловодську  

на 1 червня 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 червня 2015 року становила 6,2 

млн.грн. або 16,7% загальної суми боргу по області. Частка боргу економічно 

активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної 

плати становила 53,2%. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області на 1 

червня 2015 року становила 37,0 млн.грн. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по Світловодському 

району на 1 червня 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 травня 2015 року 

становила 646,2 тис.грн. або 1,7% загальної суми боргу по області. Вся сума 

боргу по району припадала на підприємства-банкрути. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області на 1 

червня 2015 року становила 37,0 млн.грн. 

 

Фінансовий стан підприємств м.Світловодська за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання 

м.Світловодська (крім банків та підприємств, що утримуються за рахунок 



бюджету) за 2014р. склав 67,1 млн.грн. прибутку порівняно з 80 млн.грн. 

прибутку за попередній рік. 

Прибутковими підприємствами м.Світловодська, частка яких у загальній 

кількості становила 66,2%, отримано 156,3 млн.грн. прибутку, що відповідно на 

0,9 в.п. та на 39,7 млн.грн. більше порівняно з 2013 роком. 

В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до 

оподаткування за 2014р. склав 3263,1 млн.грн. збитку. 

 

Фінансовий стан підприємств Світловодського району за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання 

Світловодського району (крім банків та підприємств, що утримуються за 

рахунок бюджету) за 2014р. склав 98,9 млн.грн. прибутку порівняно з 17,2 

млн.грн. прибутку за попередній рік. 

Прибутковими підприємствами Світловодського району, частка яких у 

загальній кількості становила 81%, отримано 126,3 млн.грн. прибутку, що 

відповідно на 5,6 в.п. та на 100,6 млн.грн. більше порівняно з 2013 роком. 

В цілому по Кіровоградській області фінансовий результат до 

оподаткування за 2014р. склав 3263,1 млн.грн. збитку. 

 

Ринок праці Кіровоградської області в червні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець червня 
2015р. перебувало 17,5 тис. безробітних громадян області, що на 5,4% менше 
ніж на кінець травня. Статус безробітного протягом місяця отримали 1,9 тис. 
осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 

2015р. склав 3% населення працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

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

становила 1 тис. проти 1,2 тис. на кінець травня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) в цілому по області на кінець червня 2015р. склало 17 осіб 

проти 15 осіб на кінець травня. 

За сприяння державної служби зайнятості в червні 2015р. було 

працевлаштовано 1,5 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю в червні 2015р., становила 13,7 тис. осіб, середній розмір допомоги 

склав 1074 грн. 

 

 

 



Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу 

Кіровоградщини за 2014 рік 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками 2014 року кількість малих підприємств області становила 7286 

одиниць, що на 3,9% більше ніж у 2013 році. У розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення кількість підприємств становила 74 одиниці. Більша частка 

малих підприємств області (83,1% або 6350 одиниць) визначена як 

мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 14207,9 млн.грн. або 25,2% загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємствами області, з них мікропідприємствами 

– 4544,6 млн.грн. (8,1%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) припала на підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 44,5%; більше третини на 

підприємства сільського, лісового та рибного господарства. У розрахунку на 

одного найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

склав 432,8 тис.грн. 

Значну частку в економіці області (37,7%) складають малі підприємства 

міста Кіровограда, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 

5351,2 млн.грн., а також міст Світловодська (8,6%) та Олександрії (4,8%), 

Кіровоградського (6,9%) та Маловисківського (3,9%) районів. 

 Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області у 2014 

році становила 36675 осіб, у тому числі найманих – 32825 осіб. На 

мікропідприємствах зайнято 16279 осіб. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали 924,1 

млн.грн., з них витрати на оплату праці – 677 млн.грн. 

 

Підсумки одноразового вибіркового опитування домогосподарств 

щодо самооцінки рівня своїх доходів 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

з метою дослідження самооцінки населенням рівня своїх доходів та 

економічних очікувань на майбутнє, органи державної статистики у січні 2015 

року провели щорічне опитування домогосподарств, які брали участь у 

вибірковому обстеженні умов їхнього життя  впродовж 2014 року. 

П’ять з шести обстежених домогосподарств оцінили рівень своїх доходів 

як достатній (по Україні – більше половини), кожне шосте – як дохід, достатній 

для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні 

непродовольчих товарів та послуг (по Україні – більше, ніж два з п’яти). 
За результатами вибіркового опитування у ході дослідження 

першочергового спрямування можливих додаткових коштів респондентам було 

запропоновано визначити три пріоритетні напрямки. У разі значного 

збільшення доходів по 47% домогосподарств повідомили, що спрямували б 



додаткові кошти, у першу чергу, на лікування та відпочинок, відповідно (по 

Україні – 53% та 48%), 41–31% – на поліпшення житлових умов, купівлю одягу 

та взуття, на накопичення, на придбання побутової техніки, 26–12% – на 

покращання харчування, на здобуття освіти,  на купівлю автомобіля. 

 Під час опитування домогосподарствам було запропоновано вказати, яка 

сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати 

себе бідними. Це є одним з методологічних підходів до визначення 

суб’єктивної межі бідності. Переважна більшість домогосподарств області 

вказало дохід у розмірі 4700–5500 грн. (36%). Наступним за ступенем 

поширення оцінок був дохід домогосподарств (17%) у розмірі 2300–3100 грн. 

За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших 

соціальних та особистих цінностей, як і у 2013р., вказали здоров’я (76% 

респондентів), другим – сім’ю, дітей (59%), третім – матеріальний  добробут 

(45%). 

 

Індекс споживчих цін у червні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за червень 2015р., яка 

становила порівняно з травнем 2015р. по Україні та області – 100,4%. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 червня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–травня 2015р. населенням м.Світловодська сплачено за 

житлово-комунальні послуги 36,1 млн.грн. (97,9% нарахованих за цей період 

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

погашення боргів попередніх періодів, становив 86,8% (по області – 99,9%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися у 2 рази і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 335,89 грн. (по області – 313,11 грн.). 

 Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у травні 

2015р. порівняно з квітнем збільшилася на 3,7% і на початок червня 2015р. 

становила 22,7 млн.грн., з початку року заборгованість збільшилася на 3,5%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 червня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

житлово-комунальні послуги 3497,1 тис.грн. (131,4% нарахованих за цей період 

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

погашення боргів попередніх періодів, становив 114,6% (по області – 99,9%). 



Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися у 2,2 раза і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 213,62 грн. (по області – 313,11 грн.). 

Станом на 1 червня 2015р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів та 

попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 540,4 тис.грн. 


