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Діяльність підприємств сфери послуг 

у ІІІ кварталі 2016 року 

 

У ІІІ кварталі 2016р. підприємствами сфери нефінансових послуг 

Кіровоградської області реалізовано послуг на суму 1586,7 млн.грн, з них 

населенню – 292,1 млн.грн або 18,4% загального обсягу реалізованих послуг. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності 

значну частку (72,3%) займали послуги підприємств транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності. Частка послуг, реалізованих 

підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,5%, 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 3,2%, професійної, 

наукової та технічної діяльності – 2,9%, установ освіти – 2,3%, організацій, що 

здійснюють операції з нерухомим майном – 2,2%. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення 

у ІІІ кварталі 2016р. склав 301 грн. 
 

 

 

Інвестиційна активність підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–вересні 2016 року 

 
 

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3866 млн.грн капітальних 

інвестицій, що в 1,6 раза більше ніж у січні–вересні 2015р. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83,9% усіх 

капіталовкладень. 

Підприємствами м.Кропивницького освоєно 33% загального обсягу 

капіталовкладень по області.  

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами 

сільського, лісового та рибного господарства (55,2%), промисловості (25,9%). 
 

 

 

Інвестиційна активність підприємств  

м.Світловодська  

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями м.Світловодська 

освоєно 136,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,5% 

загальнообласного обсягу. 



На кожного мешканця міста в середньому припало 2555 грн капітальних 

інвестицій, що на 35,9% менше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
 

 

 

Інвестиційна активність підприємств  

Світловодського району  

у січні–вересні 2016 року 

 

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями Світловодського 

району освоєно 103,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,7% 

загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало 8326 грн 

капітальних інвестицій, що в 2,1 раза більше ніж у середньому по області. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 

кошти підприємств та організацій.  
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 


