ПРЕС-ВИПУСК
Витрати і ресурси домогосподарств
Кіровоградської області у І кварталі 2016 року
За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, середньомісячні
загальні доходи одного домогосподарства у І кварталі 2016р. склали 4889 грн і
зросли в 1,3 раза проти відповідного періоду 2015р.
У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні
доходи становили 2573 грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних
доходів однієї особи в 1,9 раза перевищив рівень встановленого на цей період
прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1330 грн).
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І кварталі
2016р. склали 5061 грн, що в 1,3 раза більше, ніж у відповідному періоді 2015р.
У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати
становили 2664 грн.

Обсяг реалізованої промислової
продукції у січні–липні 2016 року
У січні–липні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 12657,9 млн.грн, з неї продукції добувної та
переробної промисловості – на суму 10004,5 млн.грн (79,1%). У структурі
реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів припадало 43,3%, постачання електроенергії, газу пари
та кондиційованого повітря – 19,9%, металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 11,3%,
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 11%.
В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага
припадала на виробництво олії та тваринних жирів (61,5%), м’яса та м’ясних
продуктів (10,2%).
Найбільше
реалізовано
продукції
добувної
промисловості
підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського,
Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст
Світловодська,
Кропивницького,
Олександрії,
Кіровоградського,
Олександрійського, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
у січні–липні 2016р. по області становив 12958 грн, найбільше – у м.Світловодську (61289 грн), Голованівському районі (42544 грн) та м.Кропивницькому
(24121 грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами м.Світловодська
у січні–липні 2016 року
У січні–липні 2016р. підприємствами м.Світловодська реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3287 млн.грн, що становило
26% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст
Олександрії – 602,1 млн.грн (4,8%) та Знам’янки – 106,9 млн.грн (0,8%)).
На переробну промисловість припадало 86,3% реалізованої продукції
міста. Найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції
підприємствами з виробництва олії та тваринних жирів.
На кожного мешканця міста в середньому припало 61289 грн реалізованої
промислової продукції, що в 4,7 раза більше ніж у середньому по області. За
цим показником місто зайняло перше місце серед міст та районів області.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами Світловодського району
у січні–липні 2016 року
У січні–липні 2016р. підприємствами Світловодського району
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 22,9 млн.грн, що
становило 0,2% загального обсягу реалізованої продукції по області
(підприємствами Олександрійського району – 90,5 млн.грн (0,7%),
Знам’янського району – 19,9 млн.грн (0,2%).
На переробну промисловість припадало 100% реалізованої продукції.
Найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції підприємствами
з виробництва молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу.
На кожного мешканця району в середньому припало 1837 грн
реалізованої промислової продукції.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

