
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 9773,8 млн.грн., з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 8112 млн.грн. (83%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів припадало 48,5%, постачання електроенергії, газу пари 

та кондиційованого повітря – 15,1%, металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 13,5%, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,3%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

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

продуктів (10,6%). 

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Гайворонського, Новомиргородського, 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–червень 2015 року по області становив 9931,7 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (40661,5 грн.) та містах Кіровограді (24700 грн.), 

Світловодську (21903,7 грн.). 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1182,8 млн.грн., що становило 

12,1% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами 

міст Олександрії – 405,9 млн.грн. (4,2%) та Знам’янки – 57,8 млн.грн. (0,6%)). 

На переробну промисловість міста припадало 78,8% 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 21903,7 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 2,2 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–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 67,1 млн.грн., що 

становило 0,7% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Олександрійського району –  84,6 млн.грн. (0,9%), Знам’ян-

ського району – 21,2 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 5280,1 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 53,2% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

Наявність фермерських господарств у Світловодському районі  

станом на 1 липня 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 липня 2015р. на території Світловодського району налічувалося 65 

фермерських господарств. 

У користуванні фермерських господарств, які зареєстровані на території 

Світловодського району, знаходилось 13,4 тис.га сільськогосподарських угідь 

(враховуючи площу місцевих одиниц), що становило 3,2% площі сільськогос-

подарських угідь області. У середньому на одне господарство Світловодського 

району припадало 206,7 га сільськогосподарських угідь. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 серпня 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур м. Світловодська було в 

наявності 10,4 тис.т зерна, з них пшениці – 9,9 тис.т. 

 
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська  

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку м.Світловодська, 
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станом на 1 липня 2015р. склав 4,4 млн.дол. США (6,5% загального обсягу 

інвестицій по області) та зменшився на 4,8% порівняно з початком 2015р. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 14 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. 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–червні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,7 

млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн Євросоюзу – 0,1 

млн.дол. (18,7%). 

Станом на 1 липня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 

вкладених в економіку області, становив 67,5 млн.дол. та зменшився на 17,7% 

порівняно з початком 2015р. 

В економіку області вклали капітал інвестори 35 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр. 

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства м.Кіровограда (38,3% загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій області), Маловисківського району (15,6%) та м.Олександрії (14%). 

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах промисловості; оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють 

операції з нерухомим майном; діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування; та підприємствах транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської  діяльності. 

 

Наявність фермерських господарств у Кіровоградській області  

станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 липня 2015р. в області налічувалося 2603 фермерських 

господарств. 

Найбільша кількість фермерських господарств налічується в 

Кіровоградському (227), Маловисківському (207), Бобринецькому (192) та 

Новоукраїнському (190) районах. 

У користуванні фермерських господарств знаходилося 414,8 тис.га 

сільськогосподарських угідь (враховуючи площу місцевих одиниц), у т.ч. ріллі 

– 411 тис.га. 

Найбільша площа сільськогосподарських угідь припадає в середньому на 

одне господарство, зареєстроване в м.Знам’янці (464,8 га), Олександрівському 

(423,6 га), Світловодському (206,7 га), Кіровоградському (194,4 га) та 

Петрівському (194,1 га) районах. 



Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–липень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

41 тис.т та порівняно з січнем–липнем 2014р. зменшилося на одну тис.т або на 

2,4%. 

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

періодом 2014р. зменшилося на 4,4% і склало 190,6 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 7,5% (29,8 тис.т), господарствах 

населення – на 3,8% (160,8 тис.т). Порівняно з січнем–липнем 2014р. в 

аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, 

що була в наявності на початок 2015р., зменшився на 19 кг (на 0,6%) і становив 

3090 кг. 

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

порівняно з січнем–липнем 2014р. збільшилося на 3% і склало 332,4 млн.шт., у 

т.ч. в господарствах населення – на 5,1% (263,4 млн.шт.), 

сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 4,2% (69 млн.шт.). 

Несучість курей-несучок у січні–липні 2015р. склала 179 шт., проти 174 шт. у 

січні–липні 2014р. 

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

худоби становила 132,5 тис. голів (на 9,1% менше ніж на 1 серпня 2014р.), у т.ч. 

корів – 61,8 тис. голів (на 6,1% менше), свиней – 272 тис. голів (на 0,5% менше), 

овець та кіз – 55,4 тис. голів (на 8% менше), птиці – 6847,1 тис. голів (на 4,5% 

більше). 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 серпня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

підприємствах області, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, 

було в наявності 1457,6 тис.т зерна (на 19,9% більше ніж на 1 серпня 2014р.), у 

т.ч. 984,2 тис.т пшениці, 269,7 тис.т ячменю, 155 тис.т кукурудзи, 1,6 тис.т 

жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

зберігалося 956,9 тис.т зерна (на 12,6% більше), у т.ч. 600,1 тис.т пшениці, 132,6 

тис.т кукурудзи, 187,6 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 500,7 тис.т зерна (на 37% 

більше), у т.ч. зернозберігаючі – 456,9 тис.т (в 1,6 р.б.). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

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

2809,8 грн. за т (торік – 1817,5 грн. за т), по Україні – 2631,5 грн. за т 

(1732,7 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 52,7 тис.т (в 2,8 раза менше ніж на 1 

серпня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 



зберігалося 40,4 тис.т (на 45,5% більше), на підприємствах, що здійснюють 

його зберігання та переробку, – 12,3 тис.т (в 9,8 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 серпня 2015р. становила 6992,8 

грн. за т проти 3880,3 грн. за т на 1 серпня 2014р., по Україні – 7323,4 грн. за т 

(3623,1 грн. за т). 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по Світловодському району  

на 1 липня 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 липня 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 

липня 2015 року становила 37,1 млн.грн. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Світловодську  

на 1 липня 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 липня 2015 року становила 6,3 

млн.грн. або 17,1% загальної суми боргу по області. Частка боргу економічно 

активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної 

плати становила 54,5%. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області на 1 

липня 2015 року становила 37,1 млн.грн. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 40,1 тис.т (в 1,8 раза менше порівняно з січнем–липнем 

2014р.), кукурудзи – 36 тис.т (в 1,8 раза менше), ячменю – 0,4 тис.т (в 3,3 раза 

менше), насіння соняшнику – 5,1 тис.т (на 3,3% менше). 

Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) зменшилися в 2,5 раза 

порівняно з січнем–липнем 2014р. та склав 0,6 тис.т, молока та молочних 

продуктів – збільшилися на 20,5% (1 тис.т). 

 



Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 40,1 тис.т (в 1,8 раза менше порівняно з січнем–липнем 

2014р.), кукурудзи – 36 тис.т (в 1,8 раза менше), ячменю – 0,4 тис.т (в 3,3 раза 

менше), насіння соняшнику – 5,1 тис.т (на 3,3% менше). 

Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) зменшилися в 2,5 раза 

порівняно з січнем–липнем 2014р. та склав 0,6 тис.т, молока та молочних 

продуктів – збільшилися на 20,5% (1 тис.т). 

 

Зміни споживчих цін в області у липні 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у липні 2015р. порівняно з червнем 2015р. 

становив 99%, з початку року – 137,8% (по Україні – 99% та 139,3% 

відповідно). 

На споживчому ринку в липні 2015р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Найбільше (на 20,9%) подешевшали 

овочі, у т.ч. помідори – 47,7%, кабачки, баклажани – на 41,4%, капуста – 33,9%, 

перець солодкий – на 30,2%, морква – на 29,3%, буряк – на 28,9%, картопля – 

на 9,5%. Крім того, на 7,6–1,2% знизилися ціни на рис, фрукти, яйця, рибу 

морожену, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, сметану, олію 

соняшникову. Водночас на 5,7–2,2% подорожчали риба жива, охолоджена, олія 

оливкова,  крупа гречана, шоколад, інші продукти харчування, кондитерські 

вироби з цукру, м’ясо та м’ясопродукти, сало, цукор. 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,7% у т.ч.  

алкогольні напої – на 4,4%, тютюнові вироби – на 0,5%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива на 0,6% відбулося за рахунок підвищення квартирної плати – на 11,7%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,3% пов’язано з 

подорожчанням автомобілів на 3,6%, перевезень автодорожнім і залізничним 

транспортом на 2,2% та 0,8% відповідно. 

Крім того, на 6,2–0,5% знизились ціни на одяг і взуття, товари для 

підтримки чистоти, побутову техніку, аудіотехніку, фотоапаратуру та 

обладнання для обробки інформації, домашній текстиль, фармацевтичну 

продукцію. 

 

Про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового 

зв’язку у І півріччі 2015 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що доходи від основної 

діяльності підприємств пошти та зв’язку області у І півріччі 2015р. склали 400,4 

млн. грн., що на 28% більше ніж у І півріччі 2014 року. 



Найбільший обсяг доходів у січні–червні 2015р. отриманий від надання 

послуг мобільного зв’язку – 276 млн.грн., що становило 68,9% загального 

обсягу доходів. Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 

12,9%, комп’ютерного – 8,1%, поштового – 7,2%, передачі і прийому 

телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 2,3%. 

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у січні–

червні 2015р., отримали доходи у сумі 293,1 млн.грн., що на 23,4% більше ніж у 

відповідному періоді минулого року. Обсяг від послуг, наданих підпри-

ємствам, збільшився на 42,4% і становив 107,3 млн.грн. 

Телефонна мережа Кіровоградської області станом на 01 липня 2015р. 

налічує 151,8 тис. основних телефонів (з них 83,3% – у населення). У міських 

поселеннях встановлено 126,4 тис. телефонних апаратів, у сільській місцевості 

– 25,4 тис. Рівень телефонізації становив 30 телефонних апаратів на 100 сімей. 

Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 01 липня 2015р. cтано-

вила 1239,3 тис., що на 23,1% більше, ніж на 01 липня 2014 року. 

Чисельність абонентів мережі “Інтернет” зросла на 22,7% і становила 68,1 

тис. осіб. 

Кількість абонентів кабельного телебачення збільшилась на один відсоток 

і становила 40,8 тис. осіб. 

 

Індекс споживчих цін у липні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

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

становила порівняно з червнем 2015р. по Україні та області – 99%. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 серпня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур Світловодського району 

було в наявності 40,6 тис.т зерна, у т.ч. пшениці – 7,3 тис.т. 

 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)  

Світловодського району станом на 1 серпня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району (крім 

малих) зернові та зернобобові культури зібрано на площі 3,8 тис.га (71,2% 

площ посіву) та намолочено 129,9 тис.ц, середня врожайність становила 34,4 ц з 

1 га. 

Ріпак озимий зібрано на площі 0,5 тис.га, намолочено 12,1 тис.ц, 

врожайність становила 23,4 ц з 1 га. 



Підготовлено ґрунту під посіви озимих культур на площі 0,9 тис.га, на 

рівні минулого року. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) у січні–липні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у січні–

липні 2015р. реалізовано на забій 1168,7 т живої ваги худоби та птиці, що на 

20,5% менше обсягу січня–липня 2014р., вироблено 1116,9 т молока (на 22,6% 

більше). 

Станом на 1 серпня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,6 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів, 16,7 тис.голів свиней. 

 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2015 року 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району зернові та 

зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 16,2 тис.га, що 

становить 51,6% загальної посівної площі по району. 

Порівняно з 2014р. збільшилася площа посіву соняшнику на зерно на 

5,3% і склала 6 тис.га, сої – в 2,4 раза (7,8 тис.га). Разом з тим зменшилася 

площа посіву ріпаку (озимого) в 3,3 раза і склала 0,6 тис.га. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 липня 2015 року  
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

житлово-комунальні послуги 40,5 млн.грн. (96,6% нарахованих за цей період 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 87,3% (по області 

– 109,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 62,9% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 288,43 грн. (по області – 247,48 грн.). 

  Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні 

2015р. порівняно з травнем збільшилася на 2,9% і на початок липня 2015р. 

становила 22,9 млн.грн., з початку року заборгованість збільшилася на 4,5%. 

 



Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

житлово-комунальні послуги 3846,8 тис.грн. (137,6% нарахованих за цей період 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 262,2% (по області 

– 109,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 4,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 114,36 грн. (по області – 247,48 грн.). 

Станом на 1 липня 2015р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів та 

попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 756,7 тис.грн. 


