
Наявність зернових та олійних культур на 

підприємствах області станом на 1 жовтня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що на 

1 жовтня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було 

в наявності 1469,1 тис.т зерна (на 4,3% більше ніж на 1 жовтня 2014р.), 

у т.ч. 867,5 тис.т пшениці, 180,9 тис.т ячменю, 368 тис.т кукурудзи, 1,3 тис.т 

жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

зберігалося 963,9 тис.т зерна (на 4,4% більше), у т.ч. 543,8 тис.т пшениці, 

219,6 тис.т кукурудзи, 158 тис.т ячменю, 1 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 505,2 тис.т зерна (на 4% 

більше), у т.ч. зернозберігаючі – 455,7 тис.т (на 12% більше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

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

2783,3 грн. за т (торік – 1840,7 грн. за т), по Україні – 2627,8 грн. за т 

(1757,5 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 621,1 тис.т (на 7,7% більше ніж 

на 1 жовтня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах 

(крім малих) зберігалося 369,7 тис.т (на 1% менше), на підприємствах, 

що здійснюють його зберігання та переробку, – 251,4 тис.т (на 23,6% більше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 жовтня 2015р. становила 

6996,9 грн. за т проти 3958,1 грн. за т на 1 жовтня 2014р., по Україні – 

7183,2 грн. за т (3653,1 грн. за т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами області 

за січень–вересень 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

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

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

тваринництва – на 1,6%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 

1336,5 тис.т зернових культур, що на 6,4% менше ніж у січні–вересні 2014р., 

у .ч. пшениці – 486,6 тис.т (на 10,8% менше), ячменю – 161,4 тис.т (на 36,8% 

менше), кукурудзи – 671,9 тис.т (на 13,7% більше), насіння соняшнику – 

515,7 тис.т (на 10,7% менше), сої – 104,2 тис.т (на 43,9% більше), худоби та 

птиці (у живій вазі) – 13 тис.т (на 17,4% менше), молока та молочних 

продуктів – 34,8 тис.т (на 6,1% менше), яєць – 1,4 млн.шт. (в 58 разів менше). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

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



2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,8 раза, 

у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 36,8%. 

 

Зовнішня торгівля товарами 

з країнами ЄС за січень–серпень 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–серпень 

2015р. становив 62,2 млн.дол. США, імпорту – 29,3 млн.дол., або 47,8% та 

42,9% рівня відповідного періоду 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами 

Європейського Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні 

вироби. 

 

Продаж споживчих товарів а усіма каналами реалізації 

за січень–вересень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі 

підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-

фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив 15468,4 

млн.грн., що на 15,9% менше обороту січня–вересня 2014р. 

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 39,8%, 

підприємців-фізичних осіб – 43,1%, обороту організованих ринків з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%.  

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць становив 1752,7 грн., абсолютне зниження – 2064,9 грн. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за серпень 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

серпні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та 

газу 222 автозаправні станції. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму майже 185 млн.грн. 

Бензину моторного реалізовано 4,1 тис.т, газойлів, пропану та бутану 

скраплених – по 1,9 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному 

стані (метану) – 0,4 тис.т. 



В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався 

бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі 

склала 65,1%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 вересня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 

2,8 тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за вересень 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 

вересні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та 

газу 221 автозаправна станція. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму понад 173 млн.грн. 

Бензину моторного реалізовано 3,8 тис.т, газойлів – 2,1 тис.т, пропану та 

бутану скраплених – 1,9 тис.т, газу природного скрапленого або у 

газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався 

бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі 

склала 66,7%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 жовтня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 

2,7 тис.т, газойлів – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т. 

 
Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Світловодську  

на 1 вересня 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 серпня зменшилась на 7,8% і на 1 вересня 2015 року 

становила 6,1 млн.грн. або 15,9% загальної суми боргу по області. Частка боргу 

економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати 

заробітної плати становила 52,4%.  

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області  на 1 

вересня 2015 року становила 38,0 млн.грн.  

 
Заборгованість із виплати заробітної плати по Світловодському району  

на 1 вересня 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 вересня 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 

вересня 2015 року становила 38,0 млн.грн.  

 



Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у вересні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

вересень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 9,5 млн.м
3
,  

вугілля кам’яного – 18,8 тис.т, палива дизельного – 16,7 тис.т, бензину 

моторного – 1,8 тис.т.  

Порівняно з вереснем 2014р. зменшилось використання газу 

природного на 43,7%, бензину моторного – на 6,5%, палива дизельного – на 

5,9%, вугілля кам’яного – на 2,9%.  

 

Ринок праці Кіровоградської області у вересні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи 
на кінець вересня 2015р. перебувало 16,1 тис. безробітних громадян області, 
що на 0,8% менше ніж на кінець серпня. Статус безробітного протягом 
місяця отримали 2,5 тис. осіб.  

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

вересня 2015р. склав 2,74% населення працездатного віку. 

 Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

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

становила 1026 місць. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) в цілому по області на кінець вересня 2015р. склало 16 осіб 

проти  12 осіб на кінець серпня.  

За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2015р. було 

працевлаштовано 1,2 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у вересні 2015р., становила 12,6 тис. осіб, середній розмір 

допомоги склав 1164 грн. 

 

Робота підприємств транспортного комплексу області  

у січні–вересні 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що у 
січні–вересні 2015р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 

2,1% більше ніж у січні–вересні 2014р., вантажооборот зріс на 10%. 

Залізницею у січні–вересні п.р. перевезено 4481,3 тис.т вантажів,  

що на 6,1% менше ніж у січні–вересні 2014р. Зменшилося відправлення 

основних номенклатурних груп вантажів: кам’яного вугілля (на 91,7%), 

брухту чорних металів (на 28,6%), нафти і нафтопродуктів (на 28,3%), 

кольорової руди (на 12,6%), лісових вантажів (на 7,7%), будівельних 

матеріалів (на 1,8%), зерна і продуктів перемолу (на 0,9%). Разом з цим 



збільшилося відправлення хімічного і мінерального добрива на 52,7%. 

Вантажооборот залізничного транспорту у січні–вересні 2015р. склав 21473,7 

млн.ткм, що на 10% більше ніж у січні–вересні 2014р. 

Перевезення пасажирів всіма видами транспорту у січні–вересні 

2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшилося на 9,5%, 

пасажирооборот зріс на 0,4%.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 

2015р. перевезено 35,7 млн. пасажирів, що становило 82,1% загального 

обсягу перевезених пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень 

серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, де 

було перевезено 19,4 млн. пасажирів, Світловодська – 4,1 млн. пасажирів, 

Олександрії – 3,6 млн. пасажирів  та Кіровоградського району – 4,6 млн. 

пасажирів. 

Електротранспортом у січні–вересні 2015р. перевезено 7707,4 тис. 

осіб, що у 2,1 раза більше ніж у січні–вересні 2014р. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по 

області за січень–вересень 2015 року 
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

вересень 2015р. становив 6160,9 млн.грн., що порівняно з січнем–вереснем 

2014р. менше на 23%.  

У вересні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг 

роздрібного товарообороту склав 82,1% та становив 774,8 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 1,8%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у 

середньому за місяць склав 698,1 грн. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–вересень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що за 

оперативними даними у січні–вересні 2015р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 159,8 тис.т вантажів, що на 

20,1% менше ніж у січні–вересні 2014р., вантажооборот зменшився на 40,2% 

і становив 27,1 млн.ткм. 

У січні–вересні 2015р. вантажні перевезення здійснювало 11 авто-

підприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантажних перевезень по області склала 5%. 



Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–вересні 2015р. перевезено 4,1 

млн. пасажирів, що на 2% більше ніж у січні–вересні 2014р., пасажирооборот 

збільшився на 1,2% і склав 51,9 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11,4%. 

 

Зміни споживчих цін в області у вересні 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у вересні 2015р. порівняно з серпнем 2015р. 

становив 101,8%, з початку року – 139,3% (по Україні – 102,3%  

та 141,4% відповідно). 

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

безалкогольні напої зросли на 1%. Найбільше (на 11,8% та 8,3%) 

подорожчали сало та яйця. На 3,5–0,6% зросли ціни на овочі, молоко, 

оливкову олію, кисломолочну продукцію, рис, масло, безалкогольні напої, 

м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з борошна, інші продукти 

харчування, сири, цукор. Водночас на 2,4–0,4% знизилися ціни на маргарин, 

макаронні вироби, фрукти, шоколад, продукти переробки зернових, рибу та 

продукти з риби, кондитерські вироби з цукру. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2%,  

у т.ч.  алкогольні напої – на 3,7%, тютюнові вироби – на 1,3%.  

Одяг і взуття подорожчали на 13,7%, зокрема, головні убори – на 24,2% 

взуття для чоловіків і жінок – на 22,1% та 16,9% відповідно, одяг для 

чоловіків і жінок – на 12,7% та 12,4% відповідно. 

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

види палива на 2,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення 

тарифів на електроенергію на 24,9%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,9% пов’язано зі 

здешевленням палива та мастил на 4,3%.  

Послуги освіти подорожчали на 8,6% у т.ч. плата за навчання в 

закладах вищої освіти на 20%. 

 

Індекс споживчих цін у вересні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

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

становила порівняно з серпнем 2015р. по Україні 102,3%, по області – 

101,8%. 

 

 

 

 

 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–вересень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–серпень 2015р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1673,8 млн.грн., 

що становило 13% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. За січень–вересень 2015р. будівельниками міста виконано 

робіт на суму 44,4 млн.грн., що становило 12,8% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–

вересень 2015р. перевезено 159,8 тис.т вантажів, що на 20,1% менше ніж за 

січень–вересень 2014р., вантажооборот зменшився на 40,2% і склав  

27,1 млн.ткм. 

Перевезено 4,1 млн. пасажирів, що на 2% більше ніж за січень–вересень 

2014р., пасажирооборот збільшився на 1,2% і склав 51,9 млн.пас.км. 

Населення. На 1 вересня 2015р. на території міськради проживало  

53,6 тис. осіб. За січень–серпень 2015р. чисельність населення скоротилася  

на 275 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ  

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ 

за січень–вересень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–серпень 2015р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 85,8 млн.грн., 

що становило 0,7% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень-вересень 2015р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 73,1%. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–

вересень 2015р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 50% менше ніж за 

січень–вересень 2014р., вантажооборот зменшився на 42,8% і склав 0,2 

млн.ткм. 

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

За січень–серпень 2015р. чисельність населення скоротилася на 64 особи. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–серпень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–липень 2015р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1448,8 млн.грн., 

що становило 12,6% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 



Капітальні інвестиції. За січень–червень 2015р. підприємствами та 

організаціями міста освоєно 50,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 3,8% від загальнообласного обсягу. 

Будівництво. За січень–серпень 2015р. будівельниками міста виконано 

робіт на суму 15,4 млн.грн., що становило 5,8% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–

серпень 2015р. перевезено 150,9 тис.т вантажів, що на 14% менше ніж за 

січень–серпень 2014р., вантажооборот зменшився на 45,1% і склав 22,7 

млн.ткм. 

Перевезено 3,5 млн. пасажирів, що на 1,6% менше ніж за січень–серпень 

2014р., пасажирооборот зменшився на 0,8% і склав 45,7 млн.пас.км. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за січень–червень 2015р. 

становив 117,7 млн.грн., що на 25,9% менше ніж за січень–червень 2014р. 

Населення. На 1 серпня 2015р. на території міськради проживало  

53,7 тис. осіб. За січень–липень 2015р. чисельність населення скоротилася  

на 227 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ  

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ 

за січень–серпень 2015 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

Промисловість. За січень–липень 2015р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 77,4 млн.грн., 

що становило 0,7% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Сільське господарство. За січень-серпень 2015р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 82,9%. 

Капітальні інвестиції. За січень–червень 2015р. підприємствами та 

організаціями району освоєно 21,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 1,6% від загальнообласного обсягу. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–

серпень 2015р. перевезено 1,7 тис.т вантажів, що на 32% менше ніж за 

січень–серпень 2014р., вантажооборот зменшився на 23,1% і склав 0,2 

млн.ткм. 

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за січень–червень 2015р. 

становив 7 млн.грн., що на 29,8% менше ніж за січень–червень 2014р. 

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

За січень–липень 2015р. чисельність населення скоротилася на 59 осіб. 

 


