
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–листопаді 2013р. підприємствами області виконано будівельних 

робіт на суму 402,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції  

у січні–листопаді п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 

68,5%.  

 За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 72,1% 

загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту  

(22,3% та 5,6% відповідно). 

 Більше половини (57,3%) будівельних робіт виконано підприємствами 

обласного центру.  

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–листопад 2013 року підприємствами м.Світловодська 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1269,9 млн.грн., 

що становило 9,8% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами  міст Олександрії – 618,4 млн.грн. (4,8%) та Знам’янки – 

66,3 млн.грн. (0,5%)).  

 На переробну промисловість міста припадало 70,1% реалізованої 

продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів; іншої неметалевої 

мінеральної продукції – виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу. 

 На кожного мешканця міста в середньому припало 23278,2 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 1,8 раза більше ніж у середньому 

по області. За цим показником місто зайняло 3 місце серед міст та районів 

області після Голованівського району та м.Кіровограда. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами Світловодського району за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–листопад 2013 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 44,2 млн.грн., 

що становило 0,3% загального обсягу реалізованої продукції по області 

(підприємствами Знам’янського району – 44,2 млн.грн. (0,3%), 

Олександрівського – 27,7 млн.грн. (0,2%), Онуфріївського – 5,9 млн.грн. 

(0,05%)).  

 На переробну промисловість припадало 100% реалізованої продукції. В 

обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на 



виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; іншої 

неметалевої мінеральної продукції – виготовлення виробів із бетону, гіпсу та 

цементу; готових металевих виробів, крім виробництва машин та 

устаткування – виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів.  

 На кожного мешканця району в середньому припало 3375,9 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 26% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області.  

 

Сівба озимих культур під урожай 2014 року та проведення інших 

польових робіт підприємствами Світловодського району станом на 1 

грудня 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що під урожай 2014р. сільськогосподарськими підприємствами 

Світловодського району озимі культури на зерно та зелений корм 

(включаючи ріпак) посіяно на площі 6,6 тис.га (по області – 334,1 тис.га), у 

т.ч. зернові культури на зерно – на площі 4,5 тис.га (281,4 тис.га), ріпак 

озимий на зерно – на площі 2 тис.га (51 тис.га). 

 Станом на 1 грудня 2013 року оранка на зяб у сільськогосподарських 

підприємствах проведена на площі 23,3 тис.га. 

 

Про сівбу озимих культур під урожай 2014 року в господарствах області 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що під урожай 2014р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, у 

господарствах усіх категорій посіяно на площі 397,1 тис.га (під урожай 

2013р. – 420,2 тис.га), у т.ч. зернові культури на зерно – на площі 342,8 тис.га 

(363,9 тис.га), ріпак на зерно – на площі 52,5 тис.га (54,9 тис.га). 

 У структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці 

становить 73,4% (у структурі площ під урожай 2013р. – 77,8%), ячменю 

озимого – 26,2% (21,8%), жита озимого – 0,4% (відповідає показнику 

минулого року). 

 Станом на 1 грудня 2013р. оранка на зяб у сільськогосподарських 

підприємствах проведена на площі 785,5 тис.га, що на 0,3% більше ніж на 1 

грудня 2012р. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська 

за  січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–листопаді 2013р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 26,5 млн.грн., що становить 6,6% загального обсягу 

будівельних робіт по області.  

 За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 74% загального обсягу 



виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 22,4%, решта – з 

поточного ремонту. 

 Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устаткування будівель і споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Світловодського району 

 за  січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–листопаді 2013р. будівельними підприємствами Світловодського 

району виконано робіт на суму 948 тис.грн., що становить 0,2% загального 

обсягу будівельних робіт по області.  

 За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 88,3% загального обсягу будівельних робіт, з поточного ремонту – 

8,5%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння.  

 

Вилов риби у січні–листопаді 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом січня–листопада 2013 року підприємствами області, а також 

фізичними особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на 

вилов риби на території області, виловлено 732,9 т риби, що в 1,6 раза менше 

ніж у січні–листопаді 2012 року. 

 Найбільше риби виловлено підприємствами м.Світловодська (113,5 т), 

Світловодського (94,8 т) та Онуфріївського (73,7 т) районів. 

 Фізичними особами-підприємцями області виловлено 332,4 т риби, що 

складає 45,4% загального обсягу. 

 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–листопад 2013 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 3490,5 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 428,3 млн.грн. або 12,3% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

 Серед міст обласного значення та районів області найбільшу питому 

вагу у загальнообласному обсязі реалізованих послуг займали послуги 

підприємств міст Знам’янки – 34,1% (1190,6 млн.грн.), Кіровограда – 21,1% 

(735 млн.грн.) та Добровеличківського району – 13,1% (455,7 млн.грн.). У 

розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованих послуг за січень–

листопад 2013 року  становив 431,67 грн. 

 Серед послуг, реалізованих у січні–листопаді 2013 року, значна частка 

припадала на долю послуг різних видів транспорту, складського 



господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 74,8% (2610,9 млн.грн.), 

послуги інформації та телекомунікацій – 10,9% (379,2 млн.грн.), у сфері 

операцій з нерухомим майном – 4,6% (159,3 млн.грн.), у сфері професійної, 

наукової та технічної діяльності – 4% (138,8 млн.грн.). 

 

Надання населенню субсидій за листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 11 місяців 2013 року за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 53497 сімей, призначено 

субсидії 50429 сім’ям, що на 4,7% менше порівняно з відповідним періодом 

2012 року.  

 У листопаді 2013р. частка сімей-учасників програми житлових 

субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та електроенергії, становила 10,3% загальної 

кількості сімей області. Середній розмір призначеної місячної субсидії на 

одну сім’ю у листопаді 2013 року становив 182,6 грн. 

 Сума субсидій, отриманих населенням у січні–листопаді 2013 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 36995,5 тис.грн. Cтаном на 1 грудня 2013 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 8589,9 тис.грн.  

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–листопаді 2013 року звернулося 22314 сімей, призначено субсидії 

20010 сім’ям, отримали – 20026 сімей на суму 15991,2 тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 грудня 

2013р. становила 166,9 тис.грн. 

 

Вищі навчальні заклади Кіровоградської області 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на початок 2013/2014 навчального року в області діяло 12 вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації: 3 технікуми, 3 училища, 6 

коледжів та 5 вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, серед 

яких 2 університети та 3 інститути. Серед вищих навчальних закладів І–ІІ 

рівнів акредитації 6 закладів комунальної форми власності, 5 – державної та 

один – приватної, ІІІ–ІV рівнів акредитації – 3 заклади приватної форми 

власності та    2 – державної.  

 У 2013/2014 навчальному році до вищих навчальних закладів області І–

ІІ рівнів акредитації на початковий цикл навчання подано 4668 заяв, що на   

0,3% більше порівняно з попереднім навчальним роком. Чисельність 

студентів прийнятих до них, зменшилася на 9,9% і склала 2212 осіб. 



 До вищих навчальних закладів області ІІІ–ІV рівнів акредитації на 

початковий цикл навчання  подано 8409 заяв, що на 6,9% більше ніж у 2012 

році. Чисельність студентів зарахованих до вищих навчальних закладів 

зменшилася на 5,2% і склала 2350 осіб. 

 У вищих навчальних закладах області І–ІІ рівнів акредитації на початок 

2013/2014 навчалося 7957 студентів, ІІІ–ІV рівнів акредитації – 11734 особи. 

Денній формі навчання у вищих навчальних закладах віддали перевагу  

77,7% студентів, при цьому в закладах І–ІІ рівнів акредитації цей показник 

становив 86,6%,  ІІІ–ІV рівнів акредитації – 71,7%. 

 У 2013р. у навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації завершили 

навчання та здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень 7985 осіб, 

з яких 5710 випущені з вищих навчальних закладів. 

 Із загальної чисельності осіб, що завершили відповідні цикли навчання, 

з вищих навчальних закладів випущено 2467 (43,2%) молодших спеціалістів, 

656 (11,5%) бакалаврів,  1869 (32,7%)  спеціалістів та 718 магістрів (12,6%)  . 

 Здійснення навчального процесу в 2013р. забезпечував викладацький 

корпус, загальна чисельність якого становила 2040 осіб, з яких 1088 – 

педагогічні та 952 – науково-педагогічні працівники. Серед педагогічних 

працівників науковий ступінь кандидата наук мали 26 осіб, учене звання 

доцента – 4. У складі науково-педагогічних працівників – 584 кандидати 

наук, 49 докторів наук, учене звання доцента мали 363 особи, професора – 64 

особи. 

 

Експорт товарів за січень–жовтень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–жовтень 2013р. становив 712,9 

млн.дол. США та перевищив в 1,5 раза обсяг експортованих товарів 

аналогічного періоду попереднього року. 

 Область експортувала товари до 88 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Російської Федерації, Єгипту та Китаю. 

 В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, машини, обладнання та механізми, готові харчові 

продукти. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–жовтень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–жовтень 

2013р. становив 162,1 млн.дол. США, що в 1,6 раза більше відповідного 

періоду попереднього року. Обсяг імпорту становив 88,6 млн.дол., що на 

31,7% менше порівняно з січнем–жовтнем 2012р. 

 Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами 

Європейського Союзу.  



 Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного  

походження, готових харчових продуктів. 

 Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та 

механізми, продукти тваринного походження та засоби наземного 

транспорту. 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних послуг 

станом на 1 грудня 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–листопада 2013р. населенням м.Світловодська сплачено 

за житлово-комунальні послуги 48565,2 тис.грн. (100,6% нарахованих за цей 

період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за листопад 2013р., 

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 78,4%  (по 

області – 82,7%). 

 Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку у листопаді 2013р. порівняно з відповідним 

місяцем 2012р. зменшилися на 11,1% і з урахуванням електроенергії (із 

розрахунку 150 кВт·год.) становили 372,13 грн. (по області – 417,50 грн.). 

 Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

листопаді 2013р. порівняно з жовтнем збільшилася на 7,3% і на початок 

грудня 2013р. становила 17950,3 тис.грн., з початку року заборгованість  

зменшилася на 1,3%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-комунальних 

послуг станом на 1 грудня 2013 року 

  

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–листопада 2013р. населенням Світловодського району 

сплачено за житлово-комунальні послуги 3862,8 тис.грн. (112,6% 

нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг 

за листопад 2013р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, 

становив 80,6% (по області – 82,7%). 

 Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку у листопаді 2013р. порівняно з відповідним 

місяцем 2012р. зменшилися на 4,7% і з урахуванням електроенергії (із 

розрахунку 150 кВт·год.) становили 179,73 грн. (по області – 417,50 грн.). 

 Станом на 1 грудня 2013р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів 

та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 216,4 тис.грн. 

 



Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за листопад 2013 року 

 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у листопаді 2013р. на території області здійснювали продаж 

нафтопродуктів та газу 228 автозаправних станцій. 

 Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 138 млн.грн. Бензину 

реалізовано 5,3 тис.т, дизельного пального – 4 тис.т, газу скрапленого – 1,3 

тис.т, газу стисненого – 0,4 тис.т. 

 В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався  

бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 64,8%, 

найменшим – А–80 (1,1%). 

 Станом на 1 грудня 2013р. запаси бензину на АЗС області становили  

3,7 тис.т, дизельного пального – 1,8 тис.т, газу скрапленого – 0,2 тис.т. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами  

за січень–жовтень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська у січні–жовтні 2013р. становив 

26,1 млн.дол. США, імпорту – 6,1 млн.дол. 

 Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 40 

країнами cвіту.  

 Товарна структура експорту складалась з жирів та олії тваринного або 

рослинного походження, виробів з каменю, гіпсу, цементу.  

 Основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби 

з них, мінеральні продукти. 

 

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією   

за січень–жовтень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до Російської Федерації за січень–жовтень 2013р. 

становив 91,3 млн.дол. США, що на 6,3% менше експортованих товарів 

відповідного періоду попереднього року. Обсяг імпорту становив 17,5 

млн.дол., що на 26,4% більше порівняно з січнем–жовтнем 2012р. 

 До Росії експортовано переважно машини, обладнання та механізми, 

мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження. 

 Основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби 

з них, машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти. 

 



Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську   

за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–листопад 2013 року становив 59,1 млн.грн., у тому числі населенню – 

17,3 млн.грн. або 29,3% загального їх обсягу. 

 У січні–листопаді 2013 року питома вага реалізованих послуг по місту 

становила 1,7% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

 У листопаді на ринку послуг фактично працювало 61 підприємство. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 705 осіб. 

 Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по місту у січні–

листопаді 2013 року  склав 319,58 грн. проти 431,67 грн. в цілому по області. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами  (крім малих) району за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що аграрними підприємствами області за січень–листопад 2013р. реалізовано 

2069,2 тис.т зернових культур, 638,7 тис.т насіння соняшнику, 17,8 тис.т 

худоби та птиці (у живій вазі), 37,3 тис.т молока та молочних продуктів та 

153,3 млн.шт. яєць. 

 Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових 

культур 90 тис.т (на 0,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2012р.), 

худоби та птиці (у живій вазі) – 1,9 тис.т (в 1,8 р.б.), молока та молочних 

продуктів – 0,8 тис. т (на 16,1% більше), насіння соняшнику – 6,4 тис.т, яєць 

– 1 млн.шт. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у листопаді 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за листопад 2013р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 23,3 тис.т, 

палива дизельного – 16,1 тис.т, бензину моторного – 1,9 тис.т, мазутів 

топкових важких –   0,3 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т. Крім того 

використання газу природного з урахуванням реалізації населенню 

становило 64,5 млн.м
3
. 

 Порівняно з листопадом 2012р. використання мазутів топкових важких 

збільшилось на 90,5%, вугілля кам’яного – на 89,3%, палива дизельного – на 

26,5%. Водночас зменшилось використання вугілля бурого на 23%, газу 

природного – на 17,8%, бензину моторного – на 1,2%.  

 



Доходи від послуг пошти та зв’язку  за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області у 

січні–листопаді 2013р. склали 376,4 млн.грн., що на 9,3% менше ніж у січні–

листопаді 2012р. 

 Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного 

зв’язку – 177,6 млн.грн., що становило 47,2% загального обсягу доходів. 

Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 21,6%, 

поштового – 14,1%, комп’ютерного – 11,3%, передачі і прийому телевізійних 

та радіопрограм, радіозв’язку – 3,8%. 

 Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, 

отримали доходи у сумі 260,9 млн.грн., що на 8,5% менше ніж у січні–

листопаді 2012 року. 

  Обсяг від послуг, наданих підприємствам, становив 115,5 млн.грн. 

 

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство області  

за січень–вересень 2013 року  

(за уточненими даними) 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–вересень 2013р. підприємствами області (юридичними  

особами), що здійснювали роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, 

реалізовано споживчих товарів на суму 4718,1 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 5,3% більше відповідного періоду попереднього року. У загальному 

обсязі роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, 

частка продажу продовольчих товарів становила 44,7%. 

 У торговій мережі серед продовольчих товарів найбільшу частку 

займав продаж алкогольних напоїв, м’ясопродуктів, виробів тютюнових, 

виробів кондитерських, безалкогольних напоїв, молочної продукції, сиру 

сичужного, плавленого та кисломолочного, хліба та хлібобулочних виробів, 

плодів, ягід, винограду, горіхів, серед непродовольчих товарів – бензину, 

фармацевтичних товарів, автомобілів та автотоварів, дизельного пального. 

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 

71,1% усіх реалізованих товарів. 

 Станом на 1 жовтня 2013р. запаси товарів у торговій мережі та на 

складах підприємств роздрібної торгівлі складали 420,2 млн.грн., що 

забезпечувало 29 днів роботи торгівлі. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА  

за січень–листопад 2013 року 

 Промисловість. За січень–жовтень 2013р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1147,7 млн.грн., 

що становило 9,9% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 



 Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2013р. підприємствами та 

організаціями міста освоєно 131,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 6,8% від загальнообласного обсягу. 

 Будівництво. У січні–листопад 2013р. будівельниками міста виконано 

робіт на суму 26,5 млн.грн., що становило 6,6% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

 Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–

листопаді 2013р. перевезено 303,2 тис.т вантажів, що на 37,8% більше ніж у 

січні–листопаді 2012р., вантажооборот збільшився на 29,8% і склав 78,1 

млн.ткм.  

Перевезено 4,6 млн. пасажирів, що на 14,6% менше ніж у січні– 

листопаді 2012р., пасажирооборот зменшився на 19,6% і склав 60,8 

млн.пас.км. 

 Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  

за січень–вересень 2013р. становив 160 млн.грн., що на 40,3% більше  

ніж за січень–вересень 2012р. 

 Населення. На 1 листопада 2013р. на території міськради проживало  

54,1 тис. осіб. За січень–жовтень 2013р. чисельність населення скоротилася  

на 215 осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за січень–листопад 2013 року 

 Промисловість. За січень–жовтень 2013р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 41,1 млн.грн., 

що становило 0,4% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

 Сільське господарство. За січень–листопад 2013р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з відповідним періодом 2012р. склав 126,9%. 

 Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2013р. підприємствами та 

організаціями району освоєно 20,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

становило 1,1% від загальнообласного обсягу. 

 Будівництво. У січні–листопаді 2013р. будівельниками району 

виконано робіт на суму 948 тис.грн., що становило 0,2% від загального 

обсягу будівельних робіт по області.  

 Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–

листопаді 2013р. перевезено 15,9 тис.т вантажів, що на 1,2% менше ніж у 

січні–листопаді 2012р., вантажооборот збільшився на 3,4% і склав 3,2 

млн.ткм. 

 Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  

за січень–вересень 2013р. становив 8 млн.грн., що на 18,5% менше  

ніж за січень–вересень 2012р. 

 Населення. На 1 листопада 2013р. в районі проживало 12,8 тис. осіб.   

За січень–жовтень 2013р. чисельність населення скоротилася на 200 осіб. 



Наявність зернових культур на підприємствах  Світловодського району 

станом на 1 грудня 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 грудня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових 

культур, було в наявності 1698,8 тис.т зерна (в 1,5 р.б. проти 1 грудня 

2012р.), у т.ч. 474,4 тис.т пшениці (в 1,6 р.б.). Із загальної кількості зерна 

безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 936,7 тис.т 

зерна, у т.ч. 284,9 тис.т пшениці, 453,8 тис.т кукурудзи, 121,4 тис.т ячменю, 

1,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 

наявності 762,1 тис.т зерна (на 38,1% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 668,2 

тис.т (на 43,5% більше). 

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності зернових культур 44,2 тис.т, в т.ч. пшениці – 

4,3 тис.т. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) у січні–листопаді 2013 року 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що порівняно з січнем–листопадом 2012 року в сільськогосподарських 

підприємствах Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось на 

12,4% та становило 19,1 тис.т, молока – на 2,9% (42,3 тис.т), яєць – 

зменшилось на 21,9% (167 млн.шт). 

 Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–листопаді 2013р. реалізовано на забій 1929,9 т живої ваги худоби та 

птиці, що в 1,8 раза більше обсягу січня–листопада 2012р., вироблено 962,4 т 

молока (на 13,3% більше), яєць – 1,1 млн.шт.  

 Станом на 1 грудня 2013р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,2 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,4 тис.голів 

корів, 13,7 тис.голів свиней, 28,4 тис.голів птиці всіх видів. 

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму  

487,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2013р. порівняно з 2012р. 

становив 73,1%.  

 За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 73,7% 

загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту  

(20,9% та 5,4% відповідно). 

 Підприємствами обласного центру виконано 60,3% обсягу будівельних 

робіт по області.  



 

Про основні показники роботи промисловості за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками 2013р. приріст промислового виробництва в області 

становив 6,3%, у т. ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 

13,8%, переробній промисловості – 4,1%. 

 На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв випуск 

промислової продукції порівняно з 2012р. збільшився на 5,2% за рахунок 

збільшення обсягів виробництва продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості на 26,1%, олії та тваринних жирів – на 16,7%, напоїв – на 

5,9%. 

 Збільшилося виробництво круп, риби, у т.ч. філе, копченої, виробів 

здобних, олії соняшникової нерафінованої, борошна, горіхів, арахісу та 

насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб, виробів 

кондитерських цукрових, м’яса свиней свіжого чи охолодженого. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 2013 рік підприємствами сфери нефінансових послуг, реалізовано 

послуг на суму 64 млн.грн. Послуги, оплачені населенням, склали 19 млн.грн. 

або 30% загального обсягу реалізованих послуг. 

 Питома вага реалізованих послуг по місту становила майже 2% 

загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

 Податок на додану вартість за 2013 рік  склав майже  8 млн.грн., 

доходи від здавання в оренду власних приміщень становили 1 млн.грн. 

 У грудні на ринку послуг фактично працювало 59 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила  715 осіб.  

 Обсяг споживання послуг на одного мешканця міста у 2013 році  склав 

350 гривень. 

 

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області   

в грудні  2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 

грудня 2013р. перебувало 18,6 тис. безробітних громадян області.  

 Статус безробітного протягом місяця отримали 6,2 тис. осіб.  

 Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області  на кінець грудня 

2013р. становив 3,16% населення працездатного віку.  

 Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець 

грудня 2013р. становила 0,8 тис. (на кінець грудня 2012р. – 0,6 тис.). 



Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) склало 23 особи.  

 За сприяння державної служби зайнятості в грудні 2013р. 

працевлаштовано  0,6 тис. осіб. 

 Середньооблікова кількість безробітних, які отримували 

допомогу по безробіттю впродовж грудня 2013р., становила 11,9 тис. осіб. 

Середній розмір допомоги  по  безробіттю  становив 1018 грн. 

 

Попередні підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур  

всіма категоріями господарств області за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що господарствами усіх категорій у 2013р. одержано рекордний за роки 

незалежності врожай зернових та зернобобових культур – 3781,4 тис.т (у вазі 

після доробки). Порівняно з 2012р. виробництво зерна збільшилось в 1,6 

раза, що зумовлено як збільшенням зібраної площі на 63,3 тис.га (на 8%), так 

і збільшенням урожайності на 14,6 ц з 1 га (в 1,5 р.б.).  

 Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 3176,2 тис.т зерна 

(84% загального валового збору), господарствами населення – 605,2 тис.т 

(16%). Середня врожайність зернових культур порівняно з 2012р. збільшилася 

в аграрних підприємствах на 16,1 ц з 1 га або в 1,5 р.б. (46,5 ц з 1 га), у 

господарствах населення – на 9 ц або на 34,1% (35,4 ц з 1 га). 

 Загальні обсяги виробництва зерна порівняно з 2012р. збільшено 

сільськогосподарськими підприємствами всіх районів області, суттєво –  

Устинівського (в 3,3 раза), Долинського (в 3 рази), Бобринецького (в 2,8 

раза), Компаніївського, Новгородківського та Петрівського (в 2,5 раза) 

районів.  

 Валовий збір соняшнику на зерно становив 1226,6 тис.т і порівняно з 

2012р. збільшився на 35,1%, як за рахунок збільшення зібраної площі на 25,5 

тис.га (на 5,3%), так і збільшення середньої врожайності на  5,3 ц з 1 га (на 

28%). Загальні обсяги виробництва насіння соняшнику зросли в 

сільськогосподарських підприємствах 19 районів, із них найсуттєвіше – 

Голованівського та Петрівського (в 2 рази), Новгородківського (в 1,8 раза), 

Онуфріївського та Ульяновського (в 1,7 раза), Бобринецького та 

Олександрійського (в 1,6 раза) районів. 

 Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки 

становило 284,3 тис.т і порівняно з 2012р. зменшилося в 2,2 раза  

за рахунок зменшення площі збирання в 2,1 раза та середньої врожайності на 

14,7 ц з 1 га, у т.ч. аграрними підприємствами накопано 280,3 тис.т (в 2,2 раза 

менше), при середній урожайності 342,5 ц з 1 га (у 2012р. – 355 ц з 1 га).  

 У господарствах усіх категорій валовий збір картоплі (439,9 тис.т) 

збільшився проти 2012р. на 14,6%, що зумовлено збільшенням її середньої 

врожайності на 17,5 ц з 1 га; овочів (200,1 тис.т) – зменшився на 4,9% (за 

рахунок зменшення урожайності). Обсяги виробництва плодоягідної 



продукції зросли на 30,9%, винограду – на 7,5% і становили відповідно 30,5 

тис.т та 2,4 тис.т. 

 Господарствами населення у 2013р. вирощено 99,7% загального 

урожаю картоплі, 95,3% овочів та 95,3% плодів і ягід. 

 

Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2012 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за остаточними даними номінальні доходи населення Кіровоградської 

області за 2012 рік становили 27129 млн.грн., що вище рівня доходів 2011 

року на 15,1%. Їх частка у загальному обсязі доходів населення України 

склала 1,9%. Основними джерелами формування доходів населення області є 

заробітна плата та соціальні допомоги, що становить 56,6% їх загального 

обсягу. 

 Наявний доход, який може бути використаний населенням на 

придбання товарів та послуг зріс  порівняно з 2011 роком на 12%, при цьому 

купівельна спроможність населення збільшилась на 12,3%. Наявний доход у 

розрахунку на одну особу становив 20553,7 грн., що на 12,8% більше ніж у 

2011 році. 

 Витрати населення у 2012 році становили 23017 млн.грн., що на 11,7% 

більше ніж у 2011 році. Приріст заощаджень склав 4112 млн.грн. 

 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013р. будівельними підприємствами м.Світловодська виконано робіт 

на суму 32,5 млн.грн., що становить 6,7% загального обсягу будівельних 

робіт по області.  

 Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устатковання будівель і споруд. 

 За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 75,1% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 21,6%, решта – з 

поточного ремонту. 

 

Робота підприємств сфери послуг за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 2013 рік підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано 

послуг на суму 3857,8 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 

466,5 млн.грн. або 12,1% загального обсягу реалізованих послуг. 

 Серед міст обласного значення та районів області найбільшу питому 

вагу у загальнообласному обсязі реалізованих послуг займали послуги 

підприємств міст Знам’янки – 33,9% (1310,6 млн.грн.), Кіровограда – 21,1% 



(812,9 млн.грн.) та Добровеличківського району – 13% (500,8 млн.грн.). У 

розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованих послуг за 2013 рік 

становив 470,44 грн. 

 Серед послуг, реалізованих у 2013 році, значна частка припадала на 

долю послуг різних видів транспорту, складського господарства, пошти та 

кур’єрської діяльності – 75% (2894,9 млн.грн.), послуги інформації та 

телекомунікацій – 10,8% (414,9 млн.грн.), у сфері операцій з нерухомим 

майном – 4,5% (174,1 млн.грн.), у сфері професійної, наукової та технічної 

діяльності – 4%   (155,5 млн.грн.). 

 

Надання населенню субсидій за грудень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у 2013 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 58235 сімей, призначено субсидії 55077 

сім’ям, що на 6% менше порівняно з 2012 роком.  

  У грудні 2013р. кількість сімей-учасників програми житлових субсидій, 

які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та електроенергії, становила 11,4% загальної кількості 

сімей області. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у 

грудні 2013 року становив 157 грн. 

 Сума субсидій, отриманих населенням у 2013 році для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, становила 

43299,1 тис.грн. Cтаном на 1 січня 2014 року заборгованість відділів субсидій 

перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг та 

електроенергії з урахуванням заборгованості попередніх періодів в цілому по 

області становила 7478,3 тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у 2013 році звернулося 22562 сім’ї, призначено субсидії 20271 сім’ї, 

отримали –  20293 сім’ї на суму 16196,5 тис.грн. Заборгованість бюджетів з 

виплати населенню субсидій готівкою на 1 січня 2014р. становила 175,8 

тис.грн. 

 

Експорт товарів за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–листопад 2013р. становив 792,2 

млн.дол. США та перевищив на 40,1% обсяг експортованих товарів 

аналогічного періоду попереднього року. 

 Область експортувала товари до 89 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Російської Федерації, Китаю та Єгипту. 

 В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, машини, обладнання та механізми, готові харчові 

продукти. 



 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–листопад 

2013р. становив 171 млн.дол. США, що на 41,3% більше відповідного 

періоду попереднього року. Обсяг імпорту становив 92,9 млн.дол., що на 

32,1% менше порівняно з січнем–листопадом 2012р. 

 Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами 

Європейського Союзу.  

 Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного  

походження, готових харчових продуктів. 

 Основу імпортних надходжень склали машини, обладнання та 

механізми, продукти тваринного походження та засоби наземного 

транспорту. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації за 2013 рік 

  

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації 

становив 14841 млн.грн., що на 7,9% більше обсягу 2012р. У структурі 

загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб складав 43,6%, підприємців-фізичних осіб – 41,8%, решта – 

організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та 

неформальних ринків. 

 Оборот роздрібної торгівлі становив 14604 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 8,3% більше ніж у 2012р., ресторанного господарства – 236,9 

млн.грн.  (87,7% до минулого року). 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць становив 1223 грн. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за грудень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у грудні 2013р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів 

та газу 229 автозаправних та автомобільних газонаповнювальних 

компресорних станцій. 

 Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 118,9 млн.грн. 

Бензину реалізовано 4,9 тис.т, дизельного пального – 3 тис.т, газу 

скрапленого – 1,2 тис.т, газу стисненого – 0,4 тис.т. 

 В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався 

бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 64,6%, 

найменшим – А–80 (0,7%). 



 Станом на 1 січня 2014р. запаси бензину на АЗС області становили 3,8 

тис.т, дизельного пального – 2 тис.т, газу скрапленого – 0,3 тис.т. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами  

за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів м.Світловодська у січні–листопаді 2013р. становив 

29 млн.дол. США, імпорту – 6,5 млн.дол. 

 Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 40 

країнами cвіту.  

 Товарна структура експорту складалась з жирів та олії тваринного або 

рослинного походження, виробів з каменю, гіпсу, цементу. Основу 

імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби з них, 

мінеральні продукти. 

 

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією  

за січень–листопад 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до Російської Федерації за січень–листопад 2013р. 

становив 99,7 млн.дол. США, що на 6,9% менше експортованих товарів 

відповідного періоду попереднього року. Обсяг імпорту становив 19,7 

млн.дол., що на 31,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2012р. 

 До Росії експортовано переважно машини, обладнання та механізми, 

мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження. 

 Основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби 

з них, машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

2013 рік становив 64 млн.грн., у тому числі  населенню – 19 млн.грн. або 

29,7% загального їх обсягу. 

 У 2013 році питома вага реалізованих послуг по місту становила 1,7% 

загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

 У грудні на ринку послуг фактично працювало 59 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 715 осіб. 

 Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по місту у 2013 

році  склав  350,35 грн. проти 470,44 грн. в цілому по області. 

 



Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у грудні 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за грудень 2013р. підприємствами та організаціями області використано 

на виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 25,9 тис.т, 

палива дизельного – 6,5 тис.т, бензину моторного – 1,5 тис.т, мазутів 

топкових важких – 0,4 тис.т, вугілля бурого – 0,2 тис.т. Крім того 

використання газу природного з урахуванням реалізації населенню 

становило 90 млн.м
3
. 

 Порівняно з груднем 2012р. використання вугілля кам’яного 

збільшилось на 95,7%, палива дизельного – на 7,4%. Водночас зменшилось 

використання мазутів топкових важких на 37%, вугілля бурого – на 9,5%, 

бензину моторного – на 5,9%, газу природного – на 2,6%.  

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по 

області 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за 2013р. населенню області реалізовано споживчих товарів на суму  6477 

млн.грн., що порівняно з 2012р. більше на 3,8%.  

 Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі 

по Україні склала 1,5%. 

 Обсяг роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць склав 542,4 грн. 

 

Робота підприємств авіаційного транспорту області у 2013 році 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що підприємствами авіаційного транспорту області у 2013р. перевезено 3,3 

тис.т вантажів, що на 11,1% більше ніж у 2012р. Порівняно з 2012р. 

вантажооборот авіаційного транспорту зменшився на 3,8% і склав 1,1 млн. 

ткм.  

 Кількість перевезених пасажирів у 2013р. збільшилась на 49,8% 

порівняно з 2012р. і становила 60,8 тис. осіб, пасажирооборот збільшився на 

58,1% і становив 25,3 млн.пас.км. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати  на 1 грудня 2013 року  

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) станом на 1 грудня 2013 року становила 36,0 

млн.грн.  

  Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська упродовж листопада 2013р. зменшилась на 5,7% і на 1 



грудня  2013 року становила 3,2 млн.грн. або 8,9% загальної суми боргу по 

області. Основна частка боргу із виплати заробітної плати (91,9%) не 

виплачена працівникам підприємств-банкрутів. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати  на 1 грудня 2013 року 

  

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) станом на  1 грудня 2013 року становила 36,0 

млн.грн.  

 Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району  на 1 грудня 2013 року становила 680,0 тис.грн. або 

1,9% загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по району припадала 

на підприємства-банкрути. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську за 2013 рік 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у 2013р. автотранспортними підприємствами 

м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями) перевезено 331,4 тис.т вантажів, що на 38,7% більше ніж у 

2012р., вантажооборот збільшився на 28,4% і становив 84,5 млн.ткм. 

 У 2013р. вантажні перевезення здійснювало 11 автопідприємств. 

Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних 

перевезень по області склала 9,9%. 

 Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у 2013р. перевезено 5,1 млн. пасажирів, 

що на 12,7% менше ніж у 2012р., пасажирооборот склав 67,3 млн.пас.км. 

Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі 

пасажирських перевезень по області склала 7,7%. 

 

Зміни споживчих цін в області у грудні 2013 року 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін (ІСЦ) в області у грудні 2013р. порівняно з 

листопадом 2013р. становив 100,7%, з початку року – 100,1% (в Україні – по 

100,5% відповідно). 

 На споживчому ринку в грудні 2013р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на один відсоток. Найбільше (на 14,7% та 13,7%) 

подорожчали овочі та цукор.  На 3,5–1% зросли ціни на молоко, масло,  

кисломолочну продукцію, сири, сметану. Водночас на 4,9–0,3% 

подешевшали яйця, інші продукти харчування, маргарин, рис, сало, продукти 

переробки зернових, соняшникова олія, риба та продукти з риби, м’ясо та 

м’ясопродукти,  фрукти, безалкогольні напої, макаронні вироби. 



 Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,8% пов’язано 

з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%. 

 Зростання цін на транспорт у цілому на 0,9% в основному відбулося за 

рахунок підвищення вартості перевезень пасажирським автодорожнім 

транспортом (на 2,6%) та підвищення вартості автомобілів (на 0,9%). У той 

же час на 1,3% знизились ціни на паливо та мастила. 

 На 4,4–1,3% підвищились ціни на туристичні послуги, оренду житла, 

побутову техніку. 

 

Індекс споживчих цін у грудні 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє   

для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 

листопад 2013р., яка становила порівняно з жовтнем 2013р. по Україні 

100,5%, по області – 100,7%, в цілому за рік – 100,5% та 100,5% відповідно. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за 2013 рік 
(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 Промисловість. За січень–листопад 2013р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1269,9 млн.грн., 

що становило 9,8% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

 Будівництво. У 2013р. будівельниками міста виконано робіт на суму  

32,5 млн.грн., що становило 6,7% від загального обсягу будівельних робіт  

по області. 

 Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у 2013р. 

перевезено 331,4 тис.т вантажів, що на 38,7% більше ніж у 2012р., 

вантажооборот збільшився на 28,4% і склав 84,5 млн.ткм.  

Перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 12,7% менше ніж у 2012р., 

пасажирооборот зменшився на 18,3% і склав 67,3 млн.пас.км. 

 Населення. На 1 грудня 2013р. на території міськради проживало  

54,1 тис. осіб. За січень–листопад 2013р. чисельність населення скоротилася  

на 231 особу. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СВІТЛОВОДСЬКОГО 

РАЙОНУ за 2013 рік 
(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 Промисловість. За січень–листопад 2013р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 44,2 млн.грн., 

що становило 0,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

 Сільське господарство. За попередніми даними, у 2013р. індекс 

обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах  порівняно з 2012р. склав 126,1%. 



 Будівництво. У 2013р. будівельниками району виконано робіт на суму  

948 тис.грн., що становило 0,2% від загального обсягу будівельних робіт по 

області.  

 Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у 2013р. 

перевезено 18,2 тис.т вантажів, що на 4% більше ніж у 2012р., вантажооборот 

збільшився на 3,4% і склав 3,5 млн.ткм. 

 Населення. На 1 грудня 2013р. в районі проживало 12,8 тис. осіб.  

За січень–листопад 2013р. чисельність населення скоротилася на 221 особу. 

 


