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Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у Кіровоградській області 

за 2015 рік 
 

За 2015р. в області прийнято в експлуатацію 117,1 тис.м
2 

загальної  

площі житла, що в 2,1 раза більше порівняно з попереднім роком. 

Із загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла по області 

112,6 тис.м
2
 (96,1%) збудовано індивідуальними забудовниками. 

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів 

посів обласний центр, де збудовано 46,2% загального обсягу житла. Значну 

частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі (17%), 

містах Олександрії (5,9%), Світловодську (5,1%), Знам’янці (3,9%), та 

Олександрівському районі (3,1%). 

Обсяги прийнятого житла зросли в усіх містах обласного значення та 16 

районах області, з них найбільше – Олександрівському (в 7 разів), Долинському 

(в 4,2 раза), Гайворонському (в 4 рази), Вільшанському (в 3,9 раза), 

Ульяновському (в 3,3 раза), Світловодському (в 2,3 раза) Знам’янському (в 2,2 

раза), Кіровоградському (в 2,1 раза) районах. 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 

медичний центр на 30 відвідувань за зміну та спортивний майданчик площею 

976 м
2
 у м.Кіровограді, дошкільні заклади: на 13 місць у с.Веселівка 

Кіровоградського району та 15 місць у с.Мар’янопіль Новоукраїнського 

району, автомобільний кінотеатр на 30 авто в с.Соколівське Кіровоградського 

району. 

За 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію гідро-

електростанції та фотоелектричні сонячні електростанції, лінії електропередачі, 

трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та каналізаційні мережі, 

станцію біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, 

потужності з виробництва олії рафінованої та нерафінованої, кисломолочних 

продуктів та тари з пластмас.  

Крім того прийнято в експлуатацію елеватори, зерноочисні та 

зерноочисно-сушильні пункти, зерносклади, комплексні пункти по переробці та 

зберіганню насіння, плівочні теплиці, приміщення для великої рогатої худоби, 

тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней, склади, торгові 

центри та магазини, кафе, їдальню, базу відпочинку, адміністративні будівлі, 

церкви, котельні  та інші об’єкти. 

 



 

Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами області 

за січень 2016р. 

 

За січень 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 

області реалізовано 19,7 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці 

– 4,6 тис.т, кукурудзи на зерно – 14,2 тис.т, ячменю – 0,7 тис.т, бобів сої – 0,6 

тис.т, насіння соняшнику – 8,7 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 1 

тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 3,7 тис.т.  
 

 

Надання населенню субсидій 

у січні 2016 року 
 

У січні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 10922 домогосподарства, що на 40,7% 

більше ніж у січні 2015р.  

Кількість домогосподарств, які отримують субсидії, склала 26,5% 

загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих 

населенням у січні 2016р. для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, становила 183091,9 тис.грн.  

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2459,6 тис.грн. 

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 

січні 2016р. на одне домогосподарство становив 1699,8 грн.  

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2650 тис.грн., за 

відповідний період 2015р. – 359,8 тис.грн.  
 

 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у м.Світловодську 

за 2015 рік 

 

За 2015р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 47 квартир 

загальною площею 5,9 тис.м
2
, що в 1,9 раза більше ніж за 2014р. (по області – в 

2,1 раза). Частка житла, прийнятого в місті, склала 5,1% загального обсягу 

житла, прийнятого по області. Індивідуальними забудовниками збудовано 

98,5% житла по місту. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію трансформаторну 

підстанцію, потужності з виробництва олії та жирів рафінованих, магазини, 

склади, ангар для зберігання сільськогосподарських машин, під’їзну дорогу та 

інші об’єкти. 
 

 



Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у Світловодському районі 

за 2015 рік 

 

За 2015р. у Світловодському районі прийнято в експлуатацію 29 квартир  

загальною площею 3 тис.м
2
, що в 2,3 раза більше ніж за 2014р. (по області –     в 

2,1 раза). Частка житла, прийнятого в районі, склала 2,5% 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. 
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