ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК

Діяльність будівельних підприємств
Кіровоградської області
за 2015 рік
За 2015 рік підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
630,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно 2014р. становив
97,6%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним
чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного
переозброєння – 67,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного
ремонту (22,1% та 10% відповідно).
Підприємствами обласного центру виконано 64% обсягу будівельних
робіт по області.
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу
на території області через АЗС
за грудень 2015 року
У грудні 2015р. на території області 217 автозаправних станцій
здійснювали продаж нафтопродуктів та газу.
Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму понад 162 млн.грн.
Бензину моторного реалізовано 3,7 тис.т, газойлів – 1,9 тис.т, пропану та бутану
скраплених – 1,7 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані
(метану) – 0,3 тис.т.
В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин
моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала понад
66%, найменшим – А–80.
Станом на 1 січня 2016р. запаси бензину на АЗС області становили
2,9 тис.т, газойлів – 1,7 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т.
Використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення
нафти у грудні 2015 року
За грудень 2015р. підприємствами та організаціями області використано
на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 66,6 млн.м3,
вугілля кам’яного – 26,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,7 тис.т, бензину
моторного – 1,2 тис.т, вугілля бурого – 0,4 тис.т, мазутів топкових важких –
0,2 тис.т.

Порівняно з груднем 2014р. збільшилося використання вугілля бурого в
1,7 раза, газойлів (палива дизельного) – в 1,6 раза, вугілля кам’яного – на 14%.
Водночас зменшилось використання мазутів топкових важких на 39,6%, газу
природного – на 15,5 %, бензину моторного – на 3,9%.
Діяльність будівельних підприємств
м.Світловодська
за 2015 рік
За 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано робіт
на суму 56,9 млн.грн., що становить 9% загального обсягу будівельних робіт по
області.
За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва,
реконструкції та технічного переозброєння припало 92% загального обсягу
виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 6%, решта –
з поточного ремонту.
Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та інженерних споруд.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

