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Інвестиційна активність підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–грудні 2015 року 
 

У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3800,4 млн.грн капітальних 

інвестицій, що на 1,6% більше ніж у січні–грудні 2014р.  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,8% усіх 

капіталовкладень. 

Підприємствами м.Кіровограда освоєно 35,5% загального обсягу 

капіталовкладень по області.  

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами 

сільського, лісового та рибного господарства (46%), промисловості (18,9%), 

установами державного управління й оборони; обов’язкового соціального 

страхування (14%).  

 
 

 

Про основні показники роботи промисловості 

у січні 2016 року 

 

У січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. випуск промислової продукції в 

області збільшився на 3,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні 

кар’єрів – у 2 рази, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 7,9%. На підприємствах переробної промис-

ловості індекс промислової продукції становив 81,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск 

промислової продукції порівняно з січнем 2015р. збільшився у виробництві 

продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 2,7%, молочних 

продуктів – на 2,6%, водночас зменшився у виробництві олії та тваринних 

жирів – на 36,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 33,8%, 

інших харчових продуктів – на 21,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 16,3%.  
 

 

Інвестиційна активність підприємств  

м.Світловодська  

 у січні–грудні 2015 року 

 

У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями м.Світловодська 

освоєно 106,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,8% 

загальнообласного обсягу. 



На кожного мешканця міста в середньому припало 1978 грн  капітальних 

інвестицій, що на 49,1% менше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
  

 

 

Інвестиційна активність підприємств  

Світловодського району  

 у січні–грудні 2015 року 

 

У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями Світловодського 

району освоєно 111,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,9% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 8834 грн  

капітальних інвестицій, що в 2,3 раза більше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


