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Інвестиції зовнішньоекономічної 

діяльності у січні–вересні 2016 року 

 

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

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

прямих іноземних інвестицій надійшов із країн Європейського Союзу.  

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

вкладених в економіку області, становив 69,2 млн.дол. та збільшився на 8,5% 

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.Кропивницького (42% загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій області), Маловисківського району (15,2%) та м.Олександрії (13,7%). 

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.  

 

 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська 

у січні–вересні 2016 року
 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 

м.Світловодська, станом на 1 жовтня 2016р. склав 3,9 млн.дол. США 

(5,6% загального обсягу інвестицій по області) та зменшився на 3,7% порівняно 

з початком 2016р.  

В економіку міста вклали капітал інвестори 12 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. 

 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у Кіровоградській області 

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 35,8 тис.м
2 

загальної  площі житла, що на 32,6% менше ніж у січні–вересні 2015р. 

Переважну частину (99,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію 

в одноквартирних будинках, 0,6% – у будинках із двома й більше квартирами. 



За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів 

посів обласний центр, де збудовано 47,4% загального обсягу житла. Значну 

частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі 

(20,1%), містах Світловодську (5,8%), Знам’янці (4,3%) та Олександрії (3,5%).  

Зросли обсяги прийнятого житла у Новгородківському, Компаніївському,  

Новомиргородському та Петрівському районах. 

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 

4 дошкільні заклади на 80 місць у селах Червоний Яр та Олено-Косогорівка 

Кіровоградського району, селах Семенасте Новоукраїнського та Щасливе 

Олександрійського районів та фізкультурно-оздоровчий комплекс на 20 місць 

у м.Знам’янці. 

У січні–вересні 2016р. завершено будівництво й прийнято  

в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 

гідроелектростанції та фотоелектричні сонячні електростанції, лінії 

електропередачі та лінії електричні силові наземні, місцеві трубопроводи для 

транспортування газу, водопровідні мережі та каналізаційні мережі, споруди для 

відведення поверхневих вод, залізничні колії, потужності з виробництва олії 

нерафінованої, ремонтні майстерні, адміністративні будівлі, склади, 

зерносклади, зерноочисні пункти, магазини, авіаційно-спортивний клуб, церкву, 

котельні та інші. 

 
 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у м.Світловодську 

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 

16 квартир загальною площею 2,1 тис.м
2
, що на 12% менше ніж 

у січні–вересні 2015р. (по області – на 32,6%). Частка житла, прийнятого в 

місті, склала 5,8% загального обсягу житла, прийнятого по області. 

Індивідуальними забудовниками збудовано 97,5% житла по місту. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію потужності з 

виробництва олії нерафінованої, металоконструкцій, магазини, споруди для 

відведення поверхневих вод та інші об’єкти. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 

та виробничих потужностей у Світловодському районі 

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. у Світловодському районі прийнято 

в експлуатацію 5 квартир загальною площею 0,9 тис.м
2
, що на 47,3% менше 

ніж у січні–вересні 2015р. (по області – на 32,6%). Частка житла, прийнятого в 

районі, склала 2,6% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло 

збудоване індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію склади та інші 

об’єкти. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


