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Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–серпні 2016 року 

 

У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 311,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. 

порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 95,1%.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

66,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту                            

(18,8% та 14,3% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 64,3% обсягу будівельних 

робіт по області.  
 

 

Про основні показники 

роботи промисловості 

у січні–серпні 2016 року 

 

У січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. випуск 

промислової продукції в області збільшився на 14,4%, у т.ч. у добувній 

промисловості та розробленні кар’єрів – на 16,2%, переробній промисловості – 

на 15,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  на 

5,8%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск 

промислової продукції порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшився  

на 16,1%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 26,7%, олії та 

тваринних жирів – на 24,8%, інших харчових продуктів – на 4,6%, готових 

кормів для тварин – на 2,7%. Водночас у виробництві продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшилися  

на 27,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,3%, хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів – на 10,3%. 
 

 

Використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у серпні 2016 року 

 

У серпні 2016р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 8,6 млн.м
3
, що  

на 20,2% більше серпня 2015р., мазутів топкових важких – 0,1 тис.т 

(у 14,2 раза більше), вугілля кам’яного – 17,4 тис.т (на 6,5% більше), газойлів 

(палива дизельного) – 9,6 тис.т (на 2,6% менше), бензину моторного – 1,2 тис.т            

(на 11,1% менше). 



 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу 

на території області через АЗС 

у серпні 2016 року 
 

 

У серпні 2016р. на території області 209 автозаправних станцій здійснили 

продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 186,3 млн.грн.  

Бензину моторного реалізовано 3,5 тис.т, пропану та бутану скраплених – 

2,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, газу природного скрапленого 

або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом 

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

обсязі склала 67%, найменшим – А–80. 

Станом на 1 вересня 2016р. запаси бензину моторного на АЗС області 

становили 2,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, пропану та бутану 

скраплених – 0,3 тис.т. 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


