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Надання населенню субсидій 

  у березні 2016 року 
 

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

житлово-комунальних послуг звернулося 37007 домогосподарств, що на 69% 

більше ніж у січні–березні 2015р.  

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

становила 30,8% від загальної кількості домогосподарств області.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 

2016р., становила 36508,8 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат                      

на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 

2016р. становив 1136,2 грн.   

У січні–березні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4233,6 тис.грн. 

 Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива у березні 2016р. на одне домогосподарство становив 1447,8 грн.  

У січні–березні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 13429,4 тис.грн,                                

за відповідний період 2015р. – 2035,5 тис.грн.  

 
 

 

Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств-юридичних осіб по області 

у січні–березні 2016 року 
 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб                             

у січні–березні 2016р. становив 2053,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,3% 

більше обсягу січня–березня 2015р.  

У березні 2016р. обсяг роздрібного товарообороту становив                         

704,9 млн.грн., порівняно з лютим 2016р. збільшився на 0,6%,                                           

з березнем 2015р. – на 4,4%. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні склала 1,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у           

середньому за місяць склав 703,4 грн. 
 

 

 



Продаж споживчих товарів 

за усіма каналами реалізації 

у січні–березні 2016 року 
 

 

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової 

мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-

фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив                             

5018,5 млн.грн, що на 3,5% більше обороту січня–березня 2015р. 

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40,9%, підприємців-

фізичних осіб – 42,1%, обороту організованих ринків з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17%.  

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць становив 1719,1 грн, абсолютний приріст – 152,8 грн. 
 

 
 

Стан тваринництва в сільськогосподарських 

 підприємствах (крім малих)  

у січні–березні 2016 року 

 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району                        

у січні–березні 2016р. реалізовано на забій 744 т живої ваги худоби та птиці,                 

що в 1,6 раза більше обсягу січня–березня 2015р., вироблено 416 т молока                       

(на 4,8% більше).  

Станом на 1 квітня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах району 

налічувалось 1,6 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис. голів корів,            

17 тис. голів свиней. 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 
 

 
 

 
 


