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Обсяг реалізованої промислової 

продукції у січні–травні 2016 року 

 

У січні–травні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 9019,4 млн.грн, з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на суму 6872,1 млн.грн (76,2%). У структурі 

реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів  припадало 42,3%, постачання електроенергії, газу пари 

та кондиційованого повітря – 22,8%, машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устатковання, – 11,3%, металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 10,7%.  

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (65,8%), м’яса та м’ясних 

продуктів (10,1%).  

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, 

Кіровоградського районів та м.Кіровограда; харчової промисловості – міст 

Світловодська, Кіровограда, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійсь-

кого, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання, – міст Кіровограда та Олександрії.  

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу      

у січні–травні 2016р. по області становив 9233 грн, найбільше – у м.Світло-

водську (45772 грн), Голованівському районі (29095 грн) та м.Кіровограді 

(17515 грн).  
 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

підприємствами м.Світловодська 

у січні–травні 2016 року 
 

 

У січні–травні 2016р. підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2454,8 млн.грн, що становило 

27,2% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами  

міст Олександрії –  424,1 млн.грн (4,7%) та Знам’янки – 73,8 млн.грн (0,8%)).  

На переробну промисловість припадало 87% реалізованої продукції міста. 

Найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції підприємствами з 

виробництва олії та тваринних жирів. 

 На кожного мешканця міста в середньому припало 45772 грн реалізованої 

промислової продукції, що у 5 разів більше ніж у середньому по області. За цим 

показником місто зайняло перше місце серед міст та районів області. 

 

 



 

 

Індекси споживчих цін 

у червні 2016 року 

 

 

Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за червень 2016р. 

становила порівняно з травнем 2016р. по Україні 99,8%, по області – 99,9%. 

 

 

Індекс фізичного обсягу  

валового регіонального продукту у 2015 році 

 

За попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального 

продукту Кіровоградської області у 2015 році в порівнянних цінах становив 

92,1%, по Україні – 90,1%. 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


