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Надання населенню субсидій 

у квітні 2016 року 
 

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

житлово-комунальних послуг звернулося 50871 домогосподарство, що на 72,4% 

більше ніж у січні–квітні 2015р.  

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

становила 29,4% від загальної кількості домогосподарств області.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

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

2016р., становила 46417 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2016р. 

становив 646,6 грн.   

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

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 18339,9 тис.грн. 

 Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива у квітні 2016р. на одне домогосподарство становив 1849,8 грн.  

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

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 16313,4 тис.грн, за 

відповідний період 2015р. – 4499,8 тис.грн. 
 

 

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області 

у 2015 році 

 

У 2015р. підприємствами області (юридичними особами), які 

здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на 

суму 8555,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 19,2% менше, ніж у 2014р. 

Питома вага продажу непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного 

товарообороту області становила 52,9%, продовольчих – 47,1% . 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі 

займали напої алкогольні, м’ясо та м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби 

кондитерські, напої безалкогольні, чай, кава, какао та прянощі, борошно та 

вироби хлібобулочні, молоко та продукти молочні, сир сичужний плавлений та 

кисломолочний, жири, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, рибопродукти, 

свіжі овочі, води мінеральні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, 

товари фармацевтичні, дизельне пальне (газойль), газ стиснений та скраплений 

для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, 



побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та 

залізні вироби, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для 

автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, аудіо- та відеообладнання, 

включаючи телекомунікаційне устатковання, товари медичні та ортопедичні.  

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 70,8% усіх реалізованих товарів. 
 

 

 

Експорт товарів у І кварталі 2016 року 

 

Обсяг експорту товарів області у І кварталі 2016р. становив 

71,6 млн.дол. США або 62,3% рівня І кварталу 2015р.  

Область експортувала товари до 75 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Нідерландів, Єгипту, Іспанії та 

Китаю. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне обладнання. 
 

 

 

Зовнішня торгівля товарами 

з країнами ЄС у І кварталі 2016 року 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу 

у І кварталі 2016р. становив 21,5 млн.дол. США (на 13,4% менше І кварталу 

2015р.), імпорту – 13,2 млн.дол. (на 42,1% більше). 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного 

походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, 

мінеральних продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з 

них. 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної 

діяльності у січні–березні 2016 року 

 

У січні–березні 2016р. в економіку області іноземними інвесторами 

вкладено  5,7 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, майже весь обсяг 

прямих іноземних інвестицій надійшов із країн Європейського Союзу.  

Станом на 1 квітня 2016р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 

вкладених в економіку області, становив 68 млн.дол. та збільшився на 6,6% 

порівняно з початком 2016р.  

В економіку області вклали капітал інвестори 34 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Кіпр та Російська Федерація.  



Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства м.Кіровограда (42,5% загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій області), Маловисківського району (15,4%) та м.Олександрії (12,8%). 

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах промисловості; будівництва; організаціях, що 

здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорту, складського господарства, 

пошти та кур’єрської  діяльності.  

 

 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська 

у січні–березні 2016 року
 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 

м.Світловодська, станом на 1 квітня 2016р. склав 3,9 млн.дол. США (5,7% 

загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 4% порівняно з 

початком 2016р.  

В економіку міста вклали капітал інвестори 13 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада та Ізраїль. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва, оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 


