
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–квітень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 

суму 69,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2015р. порівняно 

з відповідним періодом 2014р. становив 46,6%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

68,1% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (13,5% 

та 18,4% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 54,2% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у м.Світловодську за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–березень 2015р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 5 

квартир загальною площею 0,7 тис.м
2
, що на 21,3% більше ніж за відповідний 

період 2014р. (по області – в 1,7 раза). Частка житла, прийнятого в місті, склала 

6,4% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване 

індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію трансформаторну 

підстанцію, магазини, склад, під’їзну дорогу та інші об’єкти. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у Світловодському районі за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–березень 2015р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 2 

квартири загальною площею 0,5 тис.м
2
, що на 19,9% більше ніж за відповідний 

період 2014р. (по області – в 1,7 раза). Частка житла, прийнятого в районі, 

склала 4,3% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване 

індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію трансформаторну 

підстанцію, волоконно-оптичні лінії зв’язку, приміщення для великої рогатої 

худоби та інші об’єкти. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 травня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на зернозберігаючих та 



зернопереробних підприємствах м. Світловодська було в наявності 9,3 тис.т 

зернових культур, в т.ч. пшениці – 4 тис.т. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

виконано робіт на суму 7,1 млн.грн., що становить 10,3% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 78,1% 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. 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська  

за січень–березень 2015 року
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку м.Світловодська, 

станом на 1 квітня 2015р. склав 3,6 млн.дол. США (5,2% загального обсягу 

інвестицій по області) та зменшився на 21,7% порівняно з початком 2015р. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 13 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–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–березні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 

0,1 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій. Весь обсяг прямих іноземних 

інвестицій надійшов із країн Європейського Союзу. 

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

вкладених в економіку області, становив 69,3 млн.дол. та зменшився на 15,4% 

порівняно з початком 2015р. 

В економіку області вклали капітал інвестори 34 країн світу, серед яких 

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

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства м.Кіровограда (36,1% загального обсягу прямих іноземних 



інвестицій області), Маловисківського (15,1%), Кіровоградського (13,6%) 

районів та м.Олександрії (12,9%). 

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах промисловості; сільського, лісового та рибного 

господарства; організаціях, що здійснюють операцій з нерухомим майном, 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування та 

підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів. 

 

Добування водних біоресурсів у січні–квітні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

протягом січня–квітня 2015 року підприємствами Кіровоградської області, а 

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

вилов риби на території області, добуто 148,8 т риби, що на 15% більше ніж у 

січні–квітні 2014 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами м.Світловодська та 

Онуфріївського району (29,7% загального обсягу вилову риби по області). 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  

та екологічні платежі у 2014 році 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

протягом 2014р. витрати підприємств, організацій та установ області на 

охорону навколишнього природного середовища склали 105,2 млн.грн., з них 

витрати на охорону навколишнього природного середовища, пов’язані з 

експлуатацією та обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 

склали 81 млн.грн. або 77% інвестиції в основний капітал, направлені на 

будівництво і реконструкцію природоохоронних об’єктів, придбання 

обладнання для реалізації заходів екологічного спрямування – 24,2 млн.грн. або 

23%. 

Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища зосереджувалася на підприємствах, які здійснювали забір, 

очищення та постачання води (60% загального обсягу витрат), виробництво олії 

та тваринних жирів (8,6%), проводять діяльність у сфері державного управління 

загального характеру (6%). 

Протягом 2014р. підприємствами, організаціями, установами області 

фактично сплачено екологічного податку на суму 6,4 млн.грн., що становило 

89,4% загальної суми пред’явленого податку, тоді як у 2013р. цей показник 

складав88,5%. 

 



Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

виробництво м’яса усіма категоріями господарств Кіровоградської області у 

січні–квітні 2015р. склало 24,3 тис.т та залишилося на рівні січня–квітня 2014р. 

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

періодом 2014р. зменшилося на 4,9% і склало 86,3 тис.т, у т.ч. у сільсько-

господарських підприємствах – на 10,1% (15,2 тис.т), господарствах населення 

– на 3,7% (71,1 тис.т). Порівняно з січнем–квітнем 2014р. в аграрних 

підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, які були на 

початок 2015р., зменшився на 61 кг (на 3,7%) і становив 1577 кг. 

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

порівняно з січнем–квітнем 2014р. зменшилося на 6,8% і склало 136,6 млн.шт., 

у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,6 раза (28 млн.шт.), 

господарствах населення – зросло на 6,1% (108,6 млн.шт.). Несучість курей-

несучок у січні–квітні 2015р. склала 99 шт. (на рівні січня–квітня 2014р.). 

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

худоби становила 132,7 тис. голів (на 10,6% менше ніж на 1 травня 2014р.), у 

т.ч. корів – 61,6 тис. голів (на 6,4% менше), свиней – 267,7 тис. голів (на 1,5% 

менше), овець та кіз – 56,1 тис. голів (на 7,6% менше), птиці – 4254,9 тис. голів (на 

3,2% менше). 

 

Надання населенню субсидій за квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

житлово-комунальних послуг звернулося 29508 домогосподарств, призначено 

субсидії 24134 домогосподарствам, що на 50,4% більше порівняно з 

відповідним періодом 2014 року. 

У квітні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових 

субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, становила 12,6% загальної кількості 

домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне 

домогосподарство у квітні 2015 року становив 180,2 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 

78606 тис.грн. 

Станом на 1 травня 2015 року заборгованість бюджетів перед 

організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням 

заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 41325,7 

тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 



січні–квітні 2015 року звернулося 18732 домогосподарства, призначено 

субсидії 15514 домогосподарствам, отримали – 3079 домогосподарств на суму 

4499,8 тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

травня 2015р. становила 16794,6 тис.грн. 

 

Експорт товарів за І квартал 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів області за І квартал 2015р. становив 114,3 млн.дол. 

США, що на 37,3% менше обсягу експортованих товарів за І квартал 2014р. 

Область експортувала товари до 70 країн світу. Найбільше товарів 

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

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, готові харчові продукти, продукти рослинного походження. 

 

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради  

на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

Станом на 1 квітня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 978,7 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–березень 2015р. чисельність 

населення скоротилася на  1,9 тис. осіб (на 7,9 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 

Станом на 1 квітня 2015р. на території Світловодської міськради 

проживало 53,8 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За 

січень–березень 2014р. чисельність населення міськради зменшилась на 103 

особи (у розрахунку на 1000 жителів це становило 7,8 особи). 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком 

перевищення природної складової (число померлих більше числа народжених 

на 118 осіб) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до міськради 

більше числа тих, хто виїхав за  її межі на 15 осіб). 

 

Демографічна ситуація у Світловодському районі на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 квітня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 978,7 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–березень 2015р. чисельність 

населення скоротилася на  1,9 тис. осіб (на 7,9 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 

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

загальної чисельності населення області). За січень–березень 2015р. чисельність 

населення району зменшилась на 29 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів 

становило 9,4 особи. 



Скорочення чисельності населення району стало наслідком перевищення 

природної складової (число померлих більше числа народжених на 52 особи) 

над позитивним сальдо міграції (число прибулих на територію району більше 

числа тих, хто виїхав за  його межі, на 23 особи). 

 

Про авіаційні перевезення у Кіровоградській області  

за січень–квітень 2015 року 

 

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

підприємствами авіаційного транспорту області перевезено 1,7 тис.т вантажів, 

що на 9,9% більше ніж у січні–квітні 2014р. Порівняно з січнем–квітнем 2014р. 

вантажооборот авіаційного транспорту збільшився на 1,7% і склав 0,6 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–квітні 2015р. порівняно з 

січнем–квітнем 2014р. збільшилась на 14,7% і становила 22,6 тис. осіб, 

пасажирооборот збільшився на 21,8%  і становив 10,6 млн.пас.км. 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 травня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

підприємствах області, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, 

було в наявності 899,9 тис.т зерна (в 1,8 р.б., ніж на 1 травня 2014р.), у т.ч. 

305,4 тис.т пшениці, 68,7 тис.т ячменю, 500,5 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. 

Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 

635,8 тис.т зерна (в 2 р.б), у т.ч. 207,6 тис.т пшениці, 344,1 тис.т кукурудзи, 65,6 

тис.т ячменю, 0,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства 

мали в наявності 264,1 тис.т зерна (в 1,5 р.б.), у т.ч. зернозберігаючі – 220,1 

тис.т (в 1,5 р.б.). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

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

3053,5 грн. за т (торік – 1713,7 грн. за т), по Україні – 2633,1 грн. за т 

(1571,6 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 246 тис.т (в 1,8 раза менше ніж на 1 

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

зберігалося 175,3 тис.т (на 30,7% більше), на підприємствах, що здійснюють 

його зберігання та переробку – 70,7 тис.т (в 4,2 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 травня 2015р. становила 6817,9 

грн. за т проти 3384,8 грн. за т на 1 травня 2014р., по Україні – 7119,5 грн. за т 

(3267 грн. за т). 

 

 

 

 



Професійна підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 2014 році 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

система навчання кадрів включає професійну підготовку (первинну професійну 

підготовку, перепідготовку) та підвищення кваліфікації персоналу. 

У 2014р. кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та 

підвищення кваліфікації, становила 21,1 тис. осіб або 11,2% облікової кількості 

штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та 

відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 

10 і більше осіб). 

Із усієї кількості працівників, які пройшли навчання упродовж 2014р., 

професійну підготовку та підвищення кваліфікації отримали у більшості 

випадків працівники промисловості (40%), освіти (18,5%), транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (13,3%). 

Первинну професійну підготовку та перепідготовку пройшли 3,1 тис. осіб 

або 1,6% облікової кількості штатних працівників. При цьому основною 

формою навчання була професійна перепідготовка працівників безпосередньо 

на виробництві. 

Підвищення кваліфікації за різними формами навчання (на виробничо-

технічних курсах, курсах цільового призначення, через стажування, 

спеціалізацію, довгострокове та короткотермінове навчання) пройшли 18 тис. 

осіб або 9,5% облікової кількості штатних працівників. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

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

збільшився в 1,5 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції 

тваринництва – на 14%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 441,2 тис.т 

зернових культур, що на 19,9% менше ніж у січні–квітні 2014р., у т.ч. пшениці – 

92,1 тис.т (на 34,4% менше), ячменю – 24 тис.т (на 22,3% менше), кукурудзи – 

321,7 тис.т (на 12,5% менше), насіння соняшнику – 200,8 тис.т (на 23% менше), 

сої – 27,6 тис.т (на 7,3% менше), худоби та птиці (у живій вазі) – 5,9 тис.т (на 

7,4% менше), молока та молочних продуктів – 13,5 тис.т (на 10% менше), яєць – 

26,3 млн.шт. (на 37,9% менше). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

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

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

рослинництва – в 2 рази, тваринництва – на 32,6%. 

 

 

 



Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за І квартал 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за І квартал 2015р. 

становив 24,9 млн.дол. США, імпорту – 9,3 млн.дол., що відповідно на 22,5% та 

44,9% менше порівняно з І кварталом 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. 

 

Робота підприємств сфери послуг за І квартал 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за І квартал 2015р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано 

послуг на суму 1427,8 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 

260,3 млн.грн. або 18,2% загального обсягу реалізованих послуг. 

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка 

загального обсягу реалізованих послуг припадала на підприємства міст 

Кіровограда – 49,6% (708,2 млн.грн.) та Знам’янки – 39,1% (558,1 млн.грн.) 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг займали 

послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та 

кур’єрської діяльності – 67,1% або 957,9 млн.грн.; пов’язаних з інформацією та 

телекомунікаціями – 13,5% або 193,5 млн.грн.; діяльністю у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 10,5% або 149,3 млн.грн.; 

професійною, науковою та технічною діяльністю – 2,7% або 39,5 млн.грн та 

операціями з нерухомим майном – 2,4% або 34,4 млн.грн. 

Одним мешканцем області за І квартал 2015р. у середньому спожито послуг 

на 266 грн. 

 

Мережа роздрібної торгівлі Кіровоградської області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у 2014р. роздрібна торгівля в області здійснювалась через мережу 1133 

магазинів (з них 508 – продовольчі) та 306 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. 

Торгова площа магазинів становила майже 138 тис.м
2
. У міській місцевості 

розташовано 74,2% загальної кількості магазинів, найбільше (37,2%) 

зосереджено в обласному центрі. 

Населення області обслуговували 1 гіпермаркет, 29 універсамів та 

супермаркетів, де здійснювався продаж широкого асортименту продовольчих 

та непродовольчих товарів. 



Протягом звітного року населення області забезпечували автомобільним 

пальним та паливно-мастильними матеріалами 194 автозаправні станції. 

Найбільше їх розташовано в містах Кіровограді (49) та Олександрії (12), 

Кіровоградському (24), Ульяновському (14), Голованівському (9) та 

Маловисківському (8) районах. 

 

Заробітна плата за січень–березень 2015 року по м.Світловодську 

 

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 січень–березень 2015 року зросла 

порівняно з відповідним періодом попереднього року на 18,5% і становила 2706 

грн., що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по місту становив 97,5% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 

Заробітна плата за січень–березень 2015 року по Світловодському району 

 

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 січень–березень 2015 року зросла 

порівняно з відповідним періодом попереднього року на 10,4% і становила 2209 

грн., що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

Рівень заробітної плати по району становив 79,6% середнього рівня 

по Кіровоградській області. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Світловодську 

на 1 квітня 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) упродовж березня зменшилась на 

2,6% і на 1 квітня 2015 року становила 6,4 млн.грн. або 18,5% загальної суми 

боргу по області. Частка боргу економічно активних підприємств у загальній 

сумі заборгованості з виплати заробітної плати становила 54,7%. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області на 1 

квітня 2015 року становила 34,8 млн.грн. 

 

 

 



Заборгованість із виплати заробітної плати по Світловодському району  

на 1 квітня 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 квітня 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 працівникам області на 1 

квітня 2015 року становила 34,8 млн.грн. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 12,4 тис.т (в 3,4 раза менше порівняно з січнем–квітнем 

2014р.), насіння соняшнику – 3,8 тис.т (на 12,1% менше), худоби та птиці (у 

живій вазі) – 0,5 тис.т (в 1,7 раза менше). Разом з тим збільшився обсяг 

реалізації молока та молочних продуктів на 13,3% та становив (0,5 тис.т). 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 

у квітні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за квітень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 27,8 млн.м
3
, вугілля 

кам’яного – 21,1 тис.т, палива дизельного – 10,6 тис.т, бензину моторного – 1,3 

тис.т. 

Порівняно з квітнем 2014р. зменшилось використання бензину моторного 

на 13,8%, газу природного – на 3,7%, вугілля кам’яного – на 1,2%, палива 

дизельного – на 1,1%. 

 

Ринок праці Кіровоградської області в квітні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець квітня 
2015р. перебувало 19,4 тис. безробітних громадян області, що на 9,5% менше 
ніж на кінець березня. Статус безробітного протягом місяця отримали 2,9 тис. 
осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 

2015р. склав 3,26% населення працездатного віку. 



Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

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

становила 1,5 тис. проти 2,7 тис. на кінець березня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) в цілому по області на кінець квітня 2015р. склало 13 осіб 

проти 8 осіб на кінець березня. 

За сприяння державної служби зайнятості в квітні 2015р. було 

працевлаштовано 3,6 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю в квітні 2015р., становила 16,2 тис. осіб, середній розмір допомоги 

склав 1089 грн. 

 

Лісогосподарська діяльність у січні–березні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–березні 2015р. в області вироблено продукції (робіт, послуг) лісового 

господарства у фактичних цінах (без ПДВ) на суму 24,5 млн.грн., що в 1,7 раза 

більше ніж у січні–березні 2014р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у 

загальних обсягах продукції лісового господарства становила 94,9%. 

Найбільше вироблено лісогосподарської продукції господарствами 

Знам’янського – 8,3 млн.грн. (33,9% загального обсягу виробленої продукції в 

області), Олександрівського – 5,2 млн.грн. (21,2%), Голованівського – 4,3 

млн.грн. (17,4%), Маловисківського – 4 млн.грн. (16,4%) районів. 

Від усіх видів рубок заготовлено 49,1 тис.м
3
 ліквідної деревини, що на 

39,6% більше ніж у січні–березні 2014р., з яких обсяг заготівлі лісоматеріалів 

круглих становив 15 тис.м
3
. 

Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб 

збільшились у 1,6 раза, дров для опалення – 1,7 раза та становили відповідно 

31,4 тис.м
3
 та 2,7 тис.м

3
. 

 

Робота підприємств транспортного комплексу області  

у січні–квітні 2015 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Вантажним транспортом області у січні–квітні 2015р. перевезено 2873 

тис.т вантажів, що на 1,5% менше ніж у січні–квітні 2014р., вантажооборот 

збільшився на 14,2% і склав 9907,9 млн.ткм. 

Залізницею у січні–квітні п.р. перевезено 1470,8 тис.т вантажів, що на 

11,3% менше ніж у січні–квітні 2014р. Зменшилося відправлення основних 

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

нафтопродуктів (на 45,1%), лісових вантажів (на 33,3%), брухту чорних металів 

(на 24,2%), зерна і продуктів перемолу (на 14,7%) та будівельних матеріалів (на 

1,1%). Вантажооборот залізничного транспорту в січні–квітні 2015р. склав 

9664,9 млн.ткм, що на 14,1% більше ніж у січні–квітні 2014р. 



У січні–квітні 2015р. авіаційним транспортом перевезено 1,7 тис.т 

вантажів, що на 9,9% більше ніж у січні–квітні 2014р. Вантажооборот 

збільшився на 1,7% і становив 0,6 млн.ткм. 

Всіма видами транспорту у січні–квітні 2015р. перевезено 18,9 млн. 

пасажирів, що на 11,8% більше ніж у січні–квітні 2014р., пасажирооборот 

збільшився на 6,9% і склав 299,2 млн.пас.км. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, 

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

14,9 млн. пасажирів, що становило 78,8% загального обсягу перевезених 

пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень серед міст та районів 

області належала перевізникам міст Кіровограда, де було перевезено 7,8 млн. 

пасажирів, Олександрії – 1,7 млн. пасажирів, Світловодська – 1,6 млн. 

пасажирів та Кіровоградського району – 2 млн. пасажирів. 

Електротранспортом у січні–квітні 2015р. перевезено 3980,5 тис. осіб, 

що у 3,4 раза більше ніж у січні–квітні 2014р. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у Кіровоградській області за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–березень 2015р. прийнято в експлуатацію 11,3 тис.м
2 

загальної площі 

житла, що в 1,7 раза більше ніж за відповідний період попереднього року. Усе 

прийняте в експлуатацію житло збудовано індивідуальними забудовниками. 

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів 

посів обласний центр, де збудовано 52% загального обсягу житла. Значну 

частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі 

(11,4%), містах Олександрії (7,8%), Знам’янці (7,1%) та Світловодську (6,4%). 

Обсяги прийнятого житла зросли у 10 регіонах області. Найбільше – в 

містах Олександрії (в 17 разів), Кіровограді (в 2,3 раза) та Петрівському районі 

(в 1,8 раза ). 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 

медичний центр на 30 відвідувань за зміну в м.Кіровограді та дошкільний 

заклад на 13 місць у с.Веселівка Кіровоградського району. 

За січень–березень 2015р.  завершено будівництво та прийнято в 

експлуатацію гідроелектростанцію, лінії електропередачі, місцеві трубопроводи 

для транспортування газу, місцеві каналізаційні та водостічні мережі, станцію 

біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, потужності 

з виробництва кисломолочних продуктів, приміщення для великої рогатої 

худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней, 

зерносклад, зерноочисно-сушильний пункт, навіс для зберігання мінеральних 

добрив, склади, торгові центри та магазини, церкву, адміністративні будівлі, 

мінікотельні  та інші об’єкти. 

 



Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області 

за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

квітень 2015р. становив 2505,3 млн.грн., що порівняно з січнем–квітнем 2014р. 

менше на 23,3%. 

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

товарообороту склав 76,4% та становив 707,4 млн.грн. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республики 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 638,7 грн. 

 

Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за попередніми даними номінальні доходи населення Кіровоградської області 

за 2014 рік становили 29169 млн.грн., що вище рівня доходів 2013 року на 5,3%. 

Їх частка у загальному обсязі доходів населення України склала 1,9%. 

Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата 

та соціальні допомоги, що становить 56,5% їх загального обсягу. 

Наявний доход, який використаний населенням на придбання товарів та 

послуг, зріс порівняно з 2013 роком на 7,6%, при цьому купівельна 

спроможність населення зменшилась на 7%. Наявний доход у розрахунку на 

одну особу становив 22742,6 грн., що на 4,9% більше ніж у 2013 році. 

Витрати населення у 2014 році становили 26966 млн.грн., що на 9,2% 

більше ніж у 2013 році. Приріст заощаджень склав 2203 млн.грн. 

 

Зміни споживчих цін в області у квітні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у квітні 2015р. порівняно з березнем 2015р. 

становив 114,3%, з початку року – 135,3% (по Україні – 114% та 137,1% 

відповідно). 

Істотним чинником, що вплинув на загальний показник інфляції у квітні, 

було суттєве підвищення тарифів на природній газ у 5,5 раза та електроенергію 

на 33,5%. Це призвело до зростання цін (тарифів) на житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива в цілому в 2 рази. 

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

безалкогольні напої зросли на 4,4%. Найбільше (на 38,9–13,2%) подорожчали 

морква, капуста, маргарин, шоколад, олія соняшникова та оливкова. На 9–1,5% 

зросли ціни на рис, буряк, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, 



хліб, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, фрукти, інші 

продукти харчування, сири, масло, продукти переробки зернових, рибу та 

продукти з риби, кисломолочну продукцію, сметану. Водночас на 23,4–8,1% 

знизилися ціни на огірки, цукор, яйця. 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,6% у т.ч. алкогольні 

напої – на 3,1%, тютюнові вироби – на 0,9%. 

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,5%, за рахунок подорожчання 

фармацевтичної продукції – на 4,9% та амбулаторних послуг – на 2,7%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 2,9% пов’язано зі здешевленням 

автомобілів на 10%, палива та мастил – на 7,1%. Водночас на 1% подорожчали 

транспортні послуги. 

Крім того, на 12,2–4,9% підвищились ціни на канцелярські товари, товари 

особистого догляду, товари для підтримки чистоти, одяг та взуття. 

 

Про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового 

зв’язку за січень–березень 2015 року 

 

Головне управління статистики повідомляє, що доходи від основної 

діяльності підприємств пошти та зв’язку області у січні–березні 2015р. склали 

197,5 млн. грн., що на 71,2% більше ніж  у січні–березні 2014 року. 

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного 

зв’язку – 142,5 млн.грн., що становило 72,2% загального обсягу доходів. Частка 

доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 9,9%, комп’ютерного – 

8%, поштового – 7,1%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, 

радіозв’язку – 2,2%. 

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали 

доходи у сумі 160,3 млн.грн., що майже у 2 рази більше ніж у січні–березні 

2014 року. Обсяг від послуг, наданих підприємствам, збільшився на 10,3% і 

становив 37,2 млн.грн. 

Телефонна мережа Кіровоградської області станом на 01 квітня 2015р. 

налічує 155,1 тис. основних телефонів (з них 83,5% – у населення). У міських 

поселеннях встановлено 128,8 тис. телефонних апаратів, у сільській місцевості 

– 26,3 тис. Рівень телефонізації становив 31 телефонний апарат на 100 сімей. 

Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 01 квітня 2015р. 

становила 1238,6 тис., що на 23,4% більше, ніж на 01 квітня 2014 року. 

Чисельність абонентів мережі “Інтернет” зросла на 29,1% і становила 66,3 тис. 

осіб. Кількість абонентів кабельного телебачення збільшилась на один відсоток 

і становила 41,5 тис. осіб. 

 

Індекс споживчих цін у квітні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за квітень 

2015р., яка становила порівняно з березнем 2015р. по Україні 114,0%, по 

області – 114,3%. 



Роздрібна торгівля та ресторанне господарство області у 2014 році  

(за уточненими даними) 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у 2014р. підприємствами області (юридичними особами), що здійснювали 

роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано споживчих товарів 

на суму 7629 млн.грн., що в порівнянних цінах на 2,5% менше ніж у 

попередньому році. Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному 

обсязі роздрібного товарообороту області становила 43,8% (3338 млн.грн.), 

непродовольчих – 56,2% (4291 млн.грн.). 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі 

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

кондитерські вироби, м’ясо та птиця свіжі та заморожені, горілка та лікеро-

горілчані вироби, напої безалкогольні, молоко та продукти молочні, серед 

непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, автомобілі 

та автотовари, дизельне пальне, газ стиснений та скраплений для автомобілів, 

матеріали будівельні та залізні вироби, побутові електротовари та 

освітлювальне приладдя, аудіо- та відеообладнання, включаючи 

телекомунікаційне устаткування, товари парфумерно-косметичні. 

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 71,1% усіх реалізованих товарів. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 травня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на зернозберігаючих та 

зернопереробних підприємствах Світловодського району було в наявності 35,4 

тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 2,7 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 травня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на зернозберігаючих та 

зернопереробних підприємствах Світловодського району було в наявності 35,4 

тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 2,7 тис.т. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–квітень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за оперативними даними у січні–квітні 2015р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 65,9 тис.т вантажів, що на 27,9% 



менше ніж у січні–квітні 2014р., вантажооборот зменшився на 50% і становив 

11,1 млн.ткм. 

У січні–квітні 2015р. вантажні перевезення здійснювало 11 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 4,7%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 4 автопідприємства, якими разом з 

фізичними особами-підприємцями у січні–квітні 2015р. перевезено 1,6 млн. 

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

зменшився на 7,3% і склав 21,1 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 10,5%. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–квітні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у січні–

квітні 2015р. реалізовано на забій 656,3 т живої ваги худоби та птиці, що на 

25% менше обсягу січня–квітня 2014р., вироблено 567,7 т молока (на 16,6% 

більше). 

Станом на 1 травня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах 

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

корів, 14,1 тис.голів свиней. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

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

житлово-комунальні послуги 23,7 млн.грн. (97,6% нарахованих за цей період 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 113,8% (по області 

– 125,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 29,2% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 481,79 грн. (по області – 549,32 грн.). 

 Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

березні 2015р. порівняно з лютим зменшилася на 4,4% і на початок квітня 

2015р. становила 22,5 млн.грн., з початку року заборгованість збільшилася на 

2,7%. 



Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 квітня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

упродовж січня–березня 2015р. населенням Світловодського району сплачено 

за житлово-комунальні послуги 2379,2 тис.грн. (122,2% нарахованих за цей 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 168,4% (по області 

– 125,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

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

збільшилися на 29,9% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 226,56 грн. (по області – 549,32 грн.). 

Станом на 1 квітня 2015р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів та 

попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 136,5 тис.грн. 


