
Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

виконано робіт на суму 7,6 млн.грн., що становить 4,9% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 72,3% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 21,7%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устатковання будівель і споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Світловодського району  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2013р. будівельними підприємствами Світловодського 

району виконано робіт на суму 0,7 млн.грн., що становить 0,5% загального 

обсягу будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 84,7% загального обсягу будівельних робіт, з поточного ремонту – 

11,2%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та газу 229 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 124,9 млн.грн. 

Бензину реалізовано 5,6 тис.т, дизельного пального – 2,5 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 62,8%, 

найменшим – А–80 (3,3%). 

Станом на 1 липня 2013р. запаси бензину на АЗС області становили 3,5 

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

 



Підсумки обліку посівних площ під урожай 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за результатами заключного підсумку сівби під урожай 2013р. по 

Кіровоградській області сільськогосподарські культури посіяно на площі 

1668 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 1249 тис.га (75% загальної 

посівної площі), у господарствах населення – на 419 тис.га (25%). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 

21 тис.га, що становить 68% загальної посівної площі по району. 

Площа посіву соняшнику на зерно склала 5 тис.га, сої – 4 тис.га. Разом 

з тим збільшилась площа посіву ріпаку (озимого та ярого) в 6 разів і склала 

1 тис.га. 

Експорт товарів за січень–травень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–травень 2013р. становив 711,2 

млн.дол. США та перевищив у 3,8 раза обсяг експортованих товарів 

аналогічного періоду минулого року. 

Область експортувала товари до 70 країн світу. Половину обсягу 

товарів область експортувала до Белізу. Також значні поставки 

здійснювались до Індії, Російської Федерації, Білорусі та Іспанії. 

Найбільше експортовано мінеральних продуктів, жирів та олії 

тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, 

машин, обладнання та механізмів. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–травень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

2013р. становив 85,6 млн.дол. США, що вдвічі більше відповідного періоду 

минулого року. Обсяг імпорту становив 45,8 млн.дол., що на 41% менше 

порівняно з січнем–травнем 2012р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами 

Європейського Союзу. 

Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного  

походження, залишків і відходів харчової промисловості. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти 

тваринного походження та засоби наземного транспорту. 

 

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією  

за січень–травень 2013 року 

 



Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

становив 46,1 млн.дол. США, що на 6% менше експортованих товарів 

відповідного періоду минулого року. Обсяг імпорту становив 6,6 млн.дол., 

що на 31% більше порівняно з січнем–травнем 2012р. 

До Росії експортовано переважно механічні машини, мінеральні 

продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження. 

 Основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби 

з них, механічні та електричні машини, мінеральні продукти. 

 

Зовнішня торгівля м.Світловодська товарами  

за січень–травень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

353,9 млн.дол. США, імпорту – 3,3 млн.дол. 

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 30 

країнами cвіту. 

Товарна структура експорту складалась з мінеральних продуктів, 

основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби з них, 

мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми. 

 

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області  

в червні 2013 року 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 
що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 
червня 2013р. перебувало 14,3 тис. безробітних громадян області. Статус 
безробітного протягом місяця отримали 1,7 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з травнем 

знизився і на кінець червня п.р. становив 2,43% населення працездатного 

віку, в міських поселеннях – 2,28%, у сільській місцевості – 2,70 %. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець 

червня 2013р. становила 1,8 тис.  проти 1 тис. на кінець травня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 15 осіб на кінець травня до 8 осіб на кінець 

червня п.р. 

За сприяння державної служби зайнятості в червні п.р. 

працевлаштовано 1,5 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж червня п.р., становила 13 тис. осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 938 грн. 

 



Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2013р. в економіку області іноземними інвесторами 

вкладено 6,4 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них 94,1% 

надійшло з країн Європейського Союзу. 

Станом на 1 липня 2013р. загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, вкладених в економіку області, становив 106,6 млн.дол. та 

збільшився на 2,7% порівняно з початком 2013р. 

В економіку області вклали капітал інвестори 31 країни світу, серед 

яких провідні партнери: Кіпр, Велика Британія, Нідерланди та Російська 

Федерація. 

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були 

підприємства м.Кіровограда, на яких зосереджено 39,3% загального обсягу 

прямих іноземних інвестицій області. 

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій унесені 

в підприємства промисловості; сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства; оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

 

Наявність фермерських господарств у Світловодському районі 

станом на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 липня 2013р. на території Світловодського району 

налічується 71 фермерське господарство, що складає 2,8% загальної їх 

кількості в області. 

У користуванні фермерських господарств, які зареєстровані на 

території Світловодського району, знаходилось 12,6 тис.га 

сільськогосподарських угідь, що становило 3,1% площі сільськогос-

подарських угідь області. Із загальної площі сільськогосподарських угідь 

взято в оренду 11,2 тис.га. У середньому на одне господарство 

Світловодського району припадає 177,9 га сільськогосподарських угідь. 

 

Зміни споживчих цін в області у липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у липні 2013р. порівняно з червнем 2013р. 

становив 99,8%, з початку року – 99,2% (по Україні – 99,9% та 100,1% 

відповідно). 

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

безалкогольні напої знизились на 0,5%. Найбільш суттєво подешевшали 

овочі на 6,7%. На 5,5–0,2% знизились ціни на сало, рибу та продукти з риби, 

фрукти, продукти переробки зернових, макаронні вироби, маргарин, 



безалкогольні напої, оливкову олію, м'ясо та м’ясопродукти, інші продукти 

харчування. Водночас відчутно (на 15,4% та 9%) зросли ціни на яйця та 

цукор. На 0,9–0,2% підвищились ціни на масло, сири, молоко, олію 

соняшникову, кисломолочну продукцію, харчовий лід і морозиво. 

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,8% зумовлено 

подорожчанням тютюнових виробів на 1% та алкогольних напоїв – на 0,5%. 

Підвищення цін у сфері охорони здоров‘я на 0,1% в основному 

зумовлено подорожчанням санаторно-курортних послуг 1,2%. 

На 1,9–0,9% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та 

обладнання для обробки інформації, одяг і взуття, побутову техніку. 

Водночас підвищились ціни на туристичні послуги на 2,7%. 

Збір урожаю сільськогосподарських культур підприємствами 

Світловодського району станом на 1 серпня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 серпня 2013 року сільськогосподарськими підприємствами 

області (крім малих) зібрано зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 

на площі 340 тис.га, намолочено – 1302 тис.т , середня урожайність зернових 

культур становила 38 ц з 1 га. 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур зібрано на площі 4 тис.га, 

намолочено 122 тис.ц, середня урожайність – 31 ц з 1 га. 

Ріпак озимий зібрано на площі 1 тис.га, намолочено 25 тис.ц, 

урожайність становила 23 ц з 1 га. 

 

Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області  

в липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

липня 2013р. перебувало 13,7 тис. безробітних громадян області. Статус 

безробітного протягом місяця отримали 2,2 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з червнем 

знизився і на кінець липня п.р. становив 2,34% населення працездатного віку, 

в міських поселеннях – 2,22%, у сільській місцевості – 2,55 %. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець 

липня 2013р. становила 2,4 тис. проти 1,8 тис. на кінець червня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 8 осіб на кінець червня до 6 осіб на кінець 

липня п.р. 

За сприяння державної служби зайнятості в липні п.р. 

працевлаштовано 1,2 тис. осіб. 



Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж липня п.р., становила 10,1 тис. осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 972 грн. 

Збір урожаю сільськогосподарських культур підприємствами 

Світловодського району станом на 1 серпня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 серпня 2013 року сільськогосподарськими підприємствами 

області (крім малих) зібрано зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 

на площі 339,6 тис.га, намолочено – 1302,4 тис.т , середня урожайність 

зернових культур становила 38,3 ц з 1 га. 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур зібрано на площі 4 тис.га, 

намолочено 121,6 тис.ц, середня урожайність – 30,7 ц з 1 га. 

Ріпак озимий зібрано на площі 1,1 тис.га, намолочено 25,4 тис.ц, 

урожайність становила 22,8 ц з 1 га. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–липні загальний обсяг виробництва м’яса в області склав 38,6 

тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–липнем 2012р. 

відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в 

сільськогосподарських підприємствах (на 1 тис.т або на 9,6%). 

У січні–липні 2013р. виробництво молока в усіх категоріях господарств 

збільшилося порівняно з січнем–липнем 2012р. на 0,1% і склало 192,5 тис.т, у 

т.ч. господарствах населення – на 0,5% (165,5 тис.т), у сільськогосподарських 

підприємствах – зменшилося на 2,2% (27 тис.т). Порівняно з січнем–липнем 

2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від 

однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 34 кг (на 1,3%) і 

становив 2634 кг. 

Виробництво яєць в усіх категоріях господарств у січні–липні 2013р. 

зменшилося порівняно з січнем–липнем 2012р. на 2,3% і склало 342,2 

млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 17,3% (116,3 

млн.шт.), господарствах населення – зросло на 7,8% (225,9 млн.шт.). 

Несучість курей-несучок у січні–липні 2013р. становила 196 яєць і 

залишилась на рівні відповідного періоду 2012р. 

У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої 

худоби становила 160,7 тис. голів (на 3,9% більше ніж на 1 серпня 2012р.), у 

т.ч. корів – 68 тис. голів (на 0,9% менше), свиней – 280,6 тис. голів (на 0,6% 

більше), овець та кіз – 62,5 тис. голів (на 2,3% більше), птиці – 6331,2 тис. 

голів (на 1,6% менше). 



 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) у січні–липні 2013 року 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що порівняно з січнем–липнем 2012 року в сільськогосподарських 

підприємствах Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось на 

9,6% та становило 11,4 тис.т, виробництво молока зменшилось на 2,2% (27 

тис.т), яєць – на 17,3% (116,3 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–липні 2013р. реалізовано на забій 1104 т живої ваги худоби та птиці, що 

в 1,9 раза більше обсягу січня–липня 2012р., вироблено 628,7 т молока (на 

8,2% більше), яєць – 434,7 тис.шт. 

Надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) становив 

1654 кг. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі у січні–липні 2013р. становили 226 г, свиней – 583 г (в 

середньому по області – 459 г та 379 г відповідно). 

Станом на 1 серпня 2013р. у сільськогосподарських підприємствах 

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

корів, 14,4 тис.голів свиней, 19,7 тис.голів птиці всіх видів. 

 

Про наявність засобів зв’язку за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що телефонна мережа Кіровоградської області станом на 1 липня 2013р. 

налічує 180,6 тис. основних телефонів (з них 84,6% – у населення). У міських 

поселеннях встановлені 149,5 тис. телефонних апаратів та у сільській 

місцевості 31,1 тис. Рівень телефонізації становив 36 телефонних апаратів на 

100 сімей. 

Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 липня 2013р. 

становила 1007,4 тис., що на 12,3% більше, ніж на 1 липня 2012 року. 

Чисельність абонентів мережі "Інтернет" зросла на 2,5% і становила 41,9 тис. 

осіб. Кількість абонентів кабельного телебачення зменшилась на 30,6% і 

становила 39,8 тис. осіб. 

 

Індекс цін виробників промислової продукції у липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

величину індексу цін виробників промислової продукції по Україні за липень 

2013р., яка становила 97,1% порівняно з червнем 2013р. 

 



Індекс споживчих цін у липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє 

для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за липень 

2013р., яка становила порівняно з червнем 2013р. по Україні 99,9%, по 

області – 99,8%. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 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) на 1 липня 2013 року становила 36,5 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

м.Світловодська на 1 липня 2013 року становила 2,9 млн.грн. або 8% 

загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по місту припадала на 

підприємства-банкрути. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 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) на 1 липня 2013 року становила 36,5 млн.грн. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 

Світловодського району на 1 липня 2013 року становила 671,4 тис.грн. або 

1,8% загальної суми боргу по області. Вся сума боргу по району припадала 

на підприємства-банкрути. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

підприємствами м.Світловодська за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013 року підприємствами м.Світловодська реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 661 млн.грн., що становило 

9,3% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами  

міст Олександрії – 340,3 млн.грн. (4,8%) та Знам’янки – 28,7 млн.грн. (0,4%)). 

На переробну промисловість міста припадало 66,7% 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 12116,7 грн. 

реалізованої промислової продукції, що в 1,7 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–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013 року підприємствами Світловодського району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25,3 млн.грн., 

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

(підприємствами Знам’янського району – 23,3 млн.грн. (0,3%), 

Олександрівського – 12,9 млн.грн. (0,2%), Онуфріївського – 1,4 млн.грн. 

(0,02%)). 

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 

устатковання – виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів. 

На кожного мешканця району в середньому припало 1934,7 грн. 

реалізованої промислової продукції, що становило 27,1% обсягу реалізованої 

промислової продукції на одну особу населення у середньому по області. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013 року підприємствами області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7122,3 млн.грн., з неї 

продукції добувної та переробної промисловості – на суму 5971,6 млн.грн. 

(83,8% всієї реалізованої продукції). У структурі реалізації на виробництво 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 53,1%, 

постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 15,7%, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устатковання – 12,1%, машинобудування, крім ремонту 

і монтажу машин і устатковання – 9,2%. 

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага 

припадала на виробництво олії та тваринних жирів (72,7%), м’яса та м’ясних 

продуктів (10,3%). 

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості 

підприємствами Гайворонського, Новомиргородського, Новоукраїнського,  

Кіровоградського, Добровеличківського, Знам'янського районів; харчової 

промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, 

Голованівського, Кіровоградського, Новомиргородського, Світловодського 

та Новоукраїнського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання – міст Кіровограда та Олександрії. 



Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 

за січень–червень 2013 року по області становив 7130,8 грн., найбільше – у 

Голованівському районі (27305,6 грн.), містах Кіровограді (19515 грн.) та 

Світловодську (12116,7 грн.). 

 

Про оплату населенням м.Світловодська житлово-комунальних 

послуг станом на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–червня 2013р. населенням м.Світловодська сплачено за 

житлово-комунальні послуги 31716 тис.грн. (105,2% нарахованих за цей 

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

включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 121,7% (по 

області – 128,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку у червні 2013р. порівняно з відповідним місяцем 2012р. 

збільшилися на 1,7% і з урахуванням електроенергії  (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 163,01 грн. (по області – 155,05 грн.). 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у 

червні 2013р. порівняно з травнем зменшилася на 3,1% і на початок липня 

2013р. становила 16666,2 тис.грн., з початку року заборгованість зменшилася 

на 8,3%. 

 

Про оплату населенням Світловодського району житлово-

комунальних послуг станом на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що упродовж січня–червня 2013р. населенням Світловодського району 

сплачено за житлово-комунальні послуги 2924,1 тис.грн. (122,7% 

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

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

становив 102,1% (по області – 128,3%). 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку у червні 2013р. порівняно з відповідним місяцем 2012р. 

збільшилися на 10,6% і з урахуванням електроенергії  (із розрахунку 150 

кВт·год.) становили 111,57 грн. (по області – 155,05 грн.). 

Станом на 1 липня 2013р. населенням району стовідсотково оплачено 

нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів 

та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги 302,4 тис.грн. 

 



КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

за січень–червень 2013 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. У червні 2013р. промислове виробництво збільшилося 

порівняно з попереднім місяцем на 12,5%, червнем 2012р. – на 10,4%. За 

підсумками січня–червня 2013р. приріст виробництва у промисловості 

становив 13,5%. 

Сільське господарство. У січні–червні 2013р. індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва по області порівняно з відповідним 

періодом 2012р. становив 116,4%, у т.ч. у сільськогосподарських 

підприємствах – 138%, у господарствах населення – 105,3%. 

Будівництво. У січні–червні 2013р. підприємствами області виконано 

будівельних робіт на суму 155,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 

січні–червні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 68%. 

Транспорт. У січні–червні 2013р. підприємствами транспорту 

перевезено 5265,1 тис.т вантажів, що на 4,3% менше ніж у січні–червні 

2012р., вантажооборот зменшився на 9% і склав 13183,4 млн.ткм. 

Всіма видами транспорту у січні–червні 2013р. перевезено 41,8 млн. 

пасажирів, що на 5,5% менше ніж у січні–червні 2012р., пасажирооборот 

зменшився на 1,5% і склав 616,5 млн.пас.км. 

Зовнішня торгівля товарами. Обсяг експорту товарів за січень–

травень 2013р. склав 711,2 млн.дол. США і збільшився проти відповідного 

періоду 2012р. у 3,8 раза, імпорту – 101 млн.дол. та зменшився на 24,9%. 

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено 

роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльністьіз 

роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарівна 

ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2013р. 

становив 6761,3 млн.грн., що на 10,4% більше обсягу січня–червня 

попереднього року. 

Ціни. Індекс споживчих цін у червні 2013р. порівняно з травнем 2013р. 

становив 100,1%, з початку року – 99,4%. 

Доходи населення. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, 

установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) за травень 2013р. становила 2612 грн., 

що в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу (1147 грн.). Порівняно з квітнем 2013р. 

розмір заробітної плати збільшився на 2,1%, з травнем 2012р. – на 6,1%. 

Індекс реальної заробітної плати в травні 2013р. порівняно з квітнем 

п.р. становив 102,2%, з травнем 2012р. – 108,1%. 



Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без 

урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у 

фізичних осіб-підприємців) впродовж травня 2013р. зменшилась на 2,6% і на 

1 червня 2013р. становила 34,5 млн.грн. 

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась за 

місяць на 9,3% і на кінець червня 2013р. становила 14,3 тис. осіб, або 33,8% 

усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. 

Допомогу по безробіттю отримували 74,6% осіб, які мали статус 

безробітного. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з 

травнем зменшився на 0,22 в.п. і на кінець червня п.р. становив 2,43% 

населення працездатного віку. 

Населення. Чисельність наявного населення області на 1 червня 

2013р., за оцінкою, становила 991,9 тис. осіб. 

За січень–травень 2013р. чисельність населення скоротилася на 3275 

осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 8 осіб. 

 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА М.СВІТЛОВОДСЬКА за січень–червень 2013 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–травень 2013р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 541,8 млн.грн., 

що становило 9,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

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

робіт на суму 7,6 млн.грн., що становило 4,9% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–червні 

2013р. перевезено 169,8 тис.т вантажів, що на 43% більше, ніж у січні–червні 

2012р., вантажооборот збільшився на 32,8% і склав 42,1 млн.ткм. 

Перевезено 2,4 млн. пасажирів, що на 18,3% менше, ніж у січні–червні 

2012р., пасажирооборот зменшився на 24,5% і склав 30,8 млн.пас.км. 

Населення. На 1 червня 2013р. на території міськради проживало 54,2 

тис. осіб. За січень–травень 2013р. чисельність населення скоротилася на 160 

осіб. 

 



КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ  

за січень–червень 2013 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–травень 2013р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 21,2 млн.грн., 

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

Сільське господарство. Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва у січні–червні 2013р. у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з січнем–червнем 2012р. склав 162,6%. 

Будівництво. У січні–червні 2013р. будівельниками району виконано 

робіт на суму 726 тис.грн., що становило 0,5% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–червні 

2013р. перевезено 8 тис.т вантажів, що на 14,9% менше, ніж у січні–червні 

2012р., вантажооборот зменшився на 11,1% і склав 1,6 млн.ткм. 

Населення. На 1 червня 2013р. в районі проживало 13 тис. осіб. За 

січень–травень 2013р. чисельність населення скоротилася на 95 осіб. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових 

культур, було в наявності 490 тис.т зерна (на 8,7% менше проти 1 липня 

2012р.), у т.ч. 190,9 тис.т пшениці. Із загальної кількості зерна безпосередньо 

в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 278,7 тис.т зерна, у т.ч. 

86,2 тис.т пшениці, 57,3 тис.т кукурудзи, 120,9 тис.т ячменю, 1 тис.т жита. 

Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 211,3 тис.т 

зерна (на 0,2% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 169,6 тис.т (на 6,3% більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 4,2 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 1 тис.т. 

 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

січні–червні 2013р. склали 212,3 млн.грн., що на 4,1% менше ніж у січні–

червні 2012р. 

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного 
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зв’язку – 103,8 млн.грн., що становило 48,9% загального обсягу доходів. 

Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 21,2%, 

поштового – 14,2%, комп’ютерного – 10%, передачі і прийому телевізійних 

та радіопрограм, радіозв’язку – 3,6%. 

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

отримали доходи у сумі 148,7 млн.грн., що на 3,1% менше ніж у січні–червні 

2012 року. Обсяг від послуг, наданих підприємствам, зменшився на 6,4% і 

становив 63,6 млн.грн. 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 1778 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 230,9 млн.грн. або 13% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

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

припадала на долю послуг різних видів транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 73,8% (1311,6 млн.грн.), 

послуги інформації та телекомунікацій – 11,4% (202,2 млн.грн.), у сфері 

операцій з нерухомим майном – 5% (88,9 млн.грн.). 

У червні на ринку послуг фактично працювало 794 підприємства. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила  27426 осіб. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення за 

січень–червень 2013 року становив 232,37 грн. 

 

Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–червень 2013 року становив 34,6 млн.грн., у тому числі населенню – 

10,2 млн.грн. або 29,4% загального їх обсягу. 

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

становила 1,9% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

У червні на ринку послуг фактично працювало 63 підприємства. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 795 осіб. 

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

червні 2013 року склав 186,99 грн. проти 232,37 грн. в цілому по області. 

 

Збирання урожаю сільськогосподарських культур станом  

на 1 серпня 2013 року 

 



Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств області зернові і 

зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 449 

тис.га, що складає 95,2% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), 

посіяних під урожай поточного року (торік – 91,7% таких площ). 

Загалом по області намолочено 1631,5 тис.т зерна (у початково 

оприбуткованій вазі), що в 1,7 р.б. ніж на 1 серпня 2012р., в т.ч. 

сільськогосподарськими підприємствами – 1347,2 тис.т (в 1,7 р.б.), 

господарствами населення – 284,3 тис.т (в 1,7 р.б.). 

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 51,9 тис.га (97,9% площ, що 

підлягають до збирання), його валовий збір становив 126,8 тис.т, що на 83,1 

тис.т або в 2,9 р.б. ніж на 1 серпня 2012р., середня урожайність – 24,4 ц з 1 га 

(торік – 18,9 ц з 1 га). 

В усіх категоріях господарств накопано 25,1 тис.т картоплі (по 120 ц з 

1 га), що на 22,8% більше ніж торік. Виробництво овочів відкритого ґрунту 

зросло   проти минулорічного на 9,1% і становило 43,9 тис.т, урожайність 

склала 85 ц з 1 га.  Господарствами населення одержано 99,8% загального 

обсягу картоплі та 98,2% овочів. 

Загальне виробництво плодоягідної продукції збільшилось проти 

відповідної дати 2012р. в 1,7 раза (за рахунок підвищення урожайності з 1 га 

площі насаджень у плодоносному віці на 46,2 ц або в 1,7 р.б.)  і становило 

17,3 тис.т. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

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

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

705,7 тис.т зернових культур, 231,2 тис.т насіння соняшнику, 11,1 тис.т 

худоби та птиці (у живій вазі), 22,9 тис.т молока та молочних продуктів та 

107,9 млн.шт. яєць. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано 1,9 тис.т насіння 

соняшнику, 317 тис.шт. яєць. Порівняно з січнем–липнем 2012р. збільшилися 

обсяги реалізації зернових культур на 13,2% та склали 56,6 тис.т, худоби та 

птиці (у живій вазі) – в 1,9 раза (1,1 тис.т), молока та молочних продуктів – 

на 12% (0,5 тис.т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 

виробленої сільськогосподарської продукції у січні–липні 2013р. порівняно з 



січнем–липнем 2012р. зменшився на 8,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 

9,5%, продукції тваринництва – на 0,6% відповідно. Частка продукції 

рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 89,6%, 

тваринництва – 10,4% (у січні–липні 2012р. відповідно 90,5% та 9,5%). 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 705,7 

тис.т зернових культур у т.ч. пшениці – 227,8 тис.т, ячменю – 109,7 тис т, 

кукурудзи – 355,1 тис.т, насіння соняшнику – 231,2 тис.т, сої – 62,7 тис.т, 

худоби та птиці (у живій вазі) – 11,1 тис.т, молока та молочних продуктів – 

22,9 тис.т, яєць – 107,9 млн.шт. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у січні–липні 2013р. порівняно з січнем–

липнем 2012р. зросли на 8,3%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 8,8%, 

на продукцію тваринництва – на 3,8% відповідно. 

 

Робота підприємств авіаційного транспорту області  

у січні–липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що підприємствами авіаційного транспорту області у січні–липні 2013р. 

перевезено 2,4 тис.т вантажів, що на 13,2% більше ніж у січні–липні 2012р. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного 

транспорту зменшився на 4,6% і склав 0,8 млн.ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–липні 2013р. збільшилась на 

35,6% порівняно з січнем–липнем 2012р. і становила 31,6 тис. осіб, 

пасажиро-оборот збільшився на 32,6% і становив 12,6 млн.пас.км. 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Світловодська  

за січень–червень 2013 року
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 

м.Світловодська, станом на 1 липня 2013р. склав 7,6 млн.дол. США (7,1% 

загального обсягу інвестицій по області) та збільшився на 3,5% порівняно з 

початком 2013р. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 12 країн світу, серед яких 

провідні партнери: Канада, Ізраїль та Кіпр. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; будівництва та 

промисловості. 

 



Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у м.Світловодську за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013р. у м.Світловодську прийнято в експлуатацію 16 

квартир загальною площею 1,9 тис.м
2
, що на 14,3% більше ніж за 

відповідний період минулого року (по області – на 48,6% менше). Частка 

житла, прийнятого в місті, склала 6,5% загального обсягу житла прийнятого 

по області. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію 4,8 км ліній 

електропередачі, трансформаторну підстанцію, елеватор, склади, магазини, 

готель та інші об’єкти. 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих 

потужностей у Світловодському районі за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2013р. у Світловодському районі прийнято в 

експлуатацію 4 квартири загальною площею 0,7 тис.м
2
, що на 43,8% менше 

ніж за відповідний період минулого року (по області – на 48,6%). Частка 

житла, прийнятого в районі, склала 2,5% загального обсягу житла 

прийнятого по області. Усе житло збудовано індивідуальними 

забудовниками. 

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію 1,5 км ліній 

електропередачі та інші об’єкти. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 серпня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових 

культур, було в наявності 1243,9 тис.т зерна (на 26% більше проти  1 серпня 

2012р.), у т.ч. 872,2 тис.т пшениці (на 32,7% більше). Із загальної кількості 

зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 846 

тис.т зерна, у т.ч. 569,6 тис.т пшениці, 47 тис.т кукурудзи, 200,2 тис.т 

ячменю, 2,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства 

мали в наявності 397,9 тис.т зерна (на 16,7% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 

328,1 тис.т (на 21,9% більше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 11,1 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 

7,1 тис.т. 

 



Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації 

становив 8219,6 млн.грн., що на 9,7% більше обсягу січня–липня 2012р. У 

структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб складав 44%, підприємців-фізичних осіб – 41,6%, решта – 

організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та 

неформальних ринків. 

Оборот роздрібної торгівлі становив 8076,5 млн.грн., що в порівнянних 

цінах на 10,1% більше ніж у січні–липні 2012р., ресторанного господарства –

понад 143 млн.грн. (93,8% до відповідного періоду минулого року). 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу 

в середньому за місяць становив 1159,4 грн. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по 

області 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–липень 2013р. населенню області реалізовано споживчих 

товарів на суму 3617,9 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 

попереднього року більше на 6,8%. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні склала 1,5%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць склав 519,3 грн. 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську 

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у січні–липні 2013р. автотранспортними підпри-

ємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями) перевезено 194,9 тис.т вантажів, що на 34,8% більше 

ніж у січні–липні 2012р., вантажооборот збільшився на 26,2% і становив 49,2 

млн.ткм. 

У січні–липні 2013р. вантажні перевезення здійснювало 11 автопідпри-

ємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі 

вантаж-них перевезень по області склала 10,4%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–липні 2013р. перевезено 2,8 млн. 



пасажирів, що на 18,1% менше ніж у січні–липні 2012р., пасажирооборот 

склав 36,9 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у 

загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 6,4%. 

 

Наукова та науково-технічна діяльність в області  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2013р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в 

області займалось 12 організацій. 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами наукових організацій, становив 16,6 млн.грн. Найбільша 

його частка (86,3%) припала на науково-технічні розробки. 

Чисельність працівників основної діяльності склала 393 особи. 

Науковою і науково-технічною діяльністю займалося 274 дослідника, 53 

техніка, 47 осіб допоміжного персоналу та 19 осіб – інші працівники. 

Науковий ступінь доктора наук мали 3 особи, кандидата наук – 25 осіб. 

 

Робота підприємств транспортного комплексу області  

за січень–липень 2013 року 

 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що) 

 

Вантажним транспортом області у січні–липні 2013р. перевезено 

6374 тис.т вантажів, що на 4,4% менше відповідного періоду 2012р., 

вантажооборот зменшився на 8,4% і склав 15385,2 млн.ткм.  

Залізницею у січні–липні п.р. перевезено 4500,7 тис.т вантажів, що на 

7,2% більше, ніж у січні–липні 2012р. Збільшилося відправлення основних 

номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів (у 3,4 раза), брухту 

чорних металів (у 1,4 раза), будівельних матеріалів (на 1,3%). Разом з цим, 

зменшилося відправлення лісових вантажів (на 83,4%), зерна і продуктів 

перемолу (на 48,4%), кам’яного вугілля (на 40,7%) та чорних металів (на 3%). 

Вантажооборот залізничного транспорту у січні–липні 2013р. склав 15007,6 

млн.ткм, що на 8,7% менше, ніж у січні–липні 2012р. 

У січні–липні 2013р. авіаційним транспортом перевезено 2,4 тис.т 

вантажів, що на 13,2% більше ніж у відповідному періоді 2012р. 

Вантажооборот зменшився на 4,6% і становив 0,8 млн.ткм. 

Всіма видами транспорту у січні–липні 2013р. перевезено 46,4 млн. 

пасажирів, що на 10% менше ніж у відповідному періоді 2012р., 

пасажирооборот зменшився на 5,7% і склав 696,4 млн.пас.км. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 

2013р. перевезено 43,9 млн. пасажирів, що становить 94,6% загального 



обсягу перевезених пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень 

серед міст та районів області, як і раніше, належала перевізникам міст 

Кіровограда (70,8%), де було перевезено 31,1 млн. пасажирів, та Олександрії 

(7,7%) або 3,4 млн. пасажирів. 

Електротранспортом у січні–липні 2013 року перевезено 2465,1 тис. 

осіб, що на 0,5% більше ніж у відповідному періоді 2012р. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за липень 2013р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби палива дизельного 13,5 тис.т, 

вугілля кам’яного – 6 тис.т, бензину моторного – 2,1 тис.т, мазутів топкових 

важких – 0,1 тис.т. Крім того використання газу природного з урахуванням 

реалізації населенню становило 17 млн.куб.м. 

Порівняно з липнем 2012р. використання газу природного збільшилось 

на 17,1%, палива дизельного – на 9,8%, вугілля кам’яного – на 4,6%. 

Водночас зменшилось використання мазутів топкових важких на 56,6%, 

вугілля бурого – на 44,4%, бензину моторного – на 6,8%. 

 

Лісогосподарська діяльність господарств у січні–червні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–червні 2013р. в області вироблено продукції (робіт, послуг) 

лісового господарства у фактичних цінах (без ПДВ) на суму 28,1 млн.грн., 

що на 20,7% менше ніж у січні–червні 2012р. Частка обсягів продукції 

лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства 

становила 86,9%. 

Найбільше вироблено лісогосподарської продукції господарствами 

Олександрівського – 7,2 млн.грн. (25,7% загального обсягу виробленої 

продукції в області), Знам’янського – 6,4 млн.грн. (22,7%), Маловисківського 

– 5,4 млн.грн. (19,0%), Голованівського – 4,4 млн.грн. (15,6%) районів. 

Від усіх видів рубок заготовлено 69,8 тис.м
3
 ліквідної деревини, що на 

18,5% менше ніж у січні–червні 2012р., з яких обсяг заготівлі лісоматеріалів 

круглих становив 22,4 тис.м
3
. 

Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб 

зменшились на 25,0%, а для виробництва клеєної фанери і шпону 

збільшились на 56,5% та становили відповідно 40,7 тис. м
3   

та 194 м
3
. 

 



Надання населенню субсидій за липень 2013 року 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–липні 2013 року за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 27542 сім’ї, призначено 

субсидії    25411 сім’ям, що на 2,1% більше порівняно з відповідним 

періодом  2012 року. 

 У липні 2013р. частка сімей-учасників програми житлових субсидій, 

які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та електроенергії, становила 6,1% загальної кількості 

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

липні 2013 року становив 29,6 грн. 

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

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії, становила 27736,7 тис.грн. Cтаном на 1 серпня 2013 року 

заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг та електроенергії з урахуванням заборгованості 

попередніх періодів в цілому по області становила 5159,8 тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–липні 2013 року звернулося 20675 сімей, призначено субсидії 18527 

сім’ям, отримали – 8867 сімей на суму 7456,7 тис.грн. Заборгованість 

бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 серпня 2013р. 

становила 7552,6 тис.грн. 

 

Вилов риби у січні–липні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

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

вилов риби на території області, виловлено 261 т риби, що в 2,4 раза менше 

ніж у січні–липні 2012 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського (43,4 т) та 

Світловодського (35,1 т) районів. 

Фізичними особами-підприємцями області виловлено 103,3 т риби, що 

складає 39,6% загального обсягу. 

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–липні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт 



на суму 200 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні п.р. 

порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 67,2%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 68,4% 

загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту (24,9% та 

6,7% відповідно). 

Більше половини (53,9%) будівельних робіт виконано підприємствами 

обласного центру. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська 

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

виконано робіт на суму 11,1 млн.грн., що становить 5,6% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 73,3% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 21,1%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства займалися будівництвом, ремонтом та установленням 

інженерного устатковання будівель і споруд. 

 

Діяльність будівельних підприємств Світловодського району 

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–липні 2013р. будівельними підприємствами Світловодського 

району виконано робіт на суму 0,9 млн.грн., що становить 0,5% 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. 

 

Демографічна ситуація на території Світловодської міської ради  

на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 липня 2013р. в області, за оцінкою, проживало 991,6 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–червень 2013р. чисельність 

населення скоротилася на 3,6 тис. осіб (на 7,2 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 



Станом на 1 липня 2013р. на території Світловодської міськради 

проживало 54,2 тис. осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За 

січень–червень 2013р. чисельність населення міськради зменшилась на 147 

осіб (у розрахунку на 1000 жителів це становило 5,5 особи). 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком 

перевищення природної складової (число померлих більше числа 

народжених на 229 осіб) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до 

міськради більше числа тих, хто виїхав за її межі на 82 особи). 

 

Демографічна ситуація у Світловодському районі на 1 липня 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 липня 2013р. в області, за оцінкою, проживало 991,6 тис. осіб. 

Внаслідок демографічних процесів за січень–червень 2013р. чисельність 

населення скоротилася на 3,6 тис. осіб (на 7,2 особи у розрахунку на 1000 

жителів). 

Станом на 1 липня 2013р. у районі проживало 12,9 тис. осіб (1,3% 

загальної чисельності населення області). За січень–червень 2013р. 

чисельність населення району зменшилась на 98 осіб, що в розрахунку на 

1000 жителів становило 15,2 особи. 

Скорочення чисельності населення стало наслідком перевищення числа 

померлих над числом народжених (на 72 особи) та виїжджаючих над 

прибулими (на 26 осіб). 

 

Заробітна плата у січні–червні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 

штатному працівникові по м.Світловодську (по підприємствах, установах, 

організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) у січні–червні 2013р. зросла порівняно з 

відповідним періодом попереднього року на 9,4% і складала 2311 грн., що 

вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (1147 грн.). 

Рівень заробітної плати по місту становив 91,9% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 

Заробітна плата у січні–червні 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 

штатному працівникові по Світловодському району (по підприємствах, 

установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–червні 2013р. зросла 



порівняно з відповідним періодом попереднього року на 17,6% і складала 

2174 грн., що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1147 грн.). 

Рівень заробітної плати по району становив 86,5% середнього рівня по 

Кіровоградській області. 

 

Робота підприємств сфери послуг за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–липень 2013 року підприємствами сфери нефінансових послуг 

реалізовано послуг на суму 2117,6 млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 

населенню, склав 271,6 млн.грн. або 12,8% загального обсягу реалізованих 

послуг. 

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

припадала на долю послуг різних видів транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 74% (1567,7 млн.грн.), 

послуги інформації та телекомунікацій – 11,2% (238 млн.грн.), у сфері 

операцій з нерухомим майном – 4,9% (103,7 млн.грн.). 

У липні на ринку послуг фактично працювало 798 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила  27496 осіб. 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення за 

січень–липень 2013 року становив 273,39 грн. 

 

Експорт товарів за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень–червень 2013р. становив 481,8 

млн.дол. США та перевищив у 2 рази обсяг експортованих товарів 

аналогічного періоду минулого року. 

Область експортувала товари до 72 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Російської Федерації, Іспанії та Китаю. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та 

механізми. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС  

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

2013р. становив 111,3 млн.дол. США, що вдвічі більше відповідного періоду 

минулого року. Обсяг імпорту становив 54,4 млн.дол., що на 40% менше 

порівняно з січнем–червнем 2012р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 25 країнами 

Європейського Союзу. 



Найбільше експортовано жирів та олії тваринного або рослинного 

походження, залишків і відходів харчової промисловості. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти 

тваринного походження та засоби наземного транспорту. 

 

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією 

за січень–червень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

становив 54,4 млн.дол. США, що на 5% менше експортованих товарів 

відповідного періоду минулого року. Обсяг імпорту становив 8,7 млн.дол., 

що на 17% більше порівняно з січнем–червнем 2012р. 

До Росії експортовано переважно механічні машини, мінеральні 

продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження. 

 Основу імпортних надходжень склали механічні та електричні машини, 

недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

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

та газу 229 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 136,7 млн.грн. 

Бензину реалізовано 5,9 тис.т, дизельного пального – 2,9 тис.т, газу 

скрапленого – 1,4 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 63,6%, 

найменшим – А–80 (2,1%). 

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

3,6 тис.т, дизельного пального – 1,7 тис.т, газу скрапленого – 0,3 тис.т. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОВОДСЬКА 

за січень–липень 2013 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–червень 2013р. підприємствами міста 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 661 млн.грн., що 

становило 9,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області. 

Будівництво. У січні–липні 2013р. будівельниками міста виконано робіт 

на суму 11,1 млн.грн., що становило 5,6% від загального обсягу будівельних 

робіт по області. 



За січень–червень 2013р. у місті прийнято в експлуатацію 1,9 тис.м
2
 

загальної площі житла, що на 14,3% більше ніж за відповідний період 

минулого року. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–липні 

2013р. перевезено 194,9 тис.т вантажів, що на 34,8% більше, ніж у січні–

липні 2012р., вантажооборот збільшився на 26,2% і склав 49,2 млн.ткм. 

Перевезено 2,8 млн. пасажирів, що на 18,1% менше, ніж у січні–липні 

2012р., пасажирооборот зменшився на 23,3% і склав 36,9 млн.пас.км. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника за січень–червень 2013р. становила 2311 грн. і зросла порівняно з 

січнем–червнем 2012р. на 9,4%. 

Населення. На 1 липня 2013р. на території міськради проживало 54,2 

тис. осіб. За січень–червень 2013р. чисельність населення скоротилася на 147 

осіб. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ за січень–липень 2013 року 

(Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє) 

 

Промисловість. За січень–червень 2013р. підприємствами району 

реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25,3 млн.грн., 

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

Сільське господарство. Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва у січні–липні 2013р. у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) порівняно з січнем–липнем 2012р. склав 169,6%. 

Будівництво. У січні–липні 2013р. будівельниками району виконано 

робіт на суму 948 тис.грн., що становило 0,5% від загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За січень–червень 2013р. у районі прийнято в експлуатацію 732 м
2
 

загальної площі житла, що на 43,8% менше, ніж за відповідний період 

минулого року. 

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–липні 

2013р. перевезено 9,5 тис.т вантажів, що на 11,2% менше, ніж у січні–липні 

2012р., вантажооборот зменшився на 5,8% і склав 1,9 млн.ткм. 

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника за січень–червень 2013р. становила 2174 грн. і зросла порівняно з 

січнем–червнем 2012р. на 17,6%. 

Населення. На 1 липня 2013р. в районі проживало 13 тис. осіб. 

За січень–червень 2013р. чисельність населення скоротилася на 98 осіб. 

 



Робота підприємств сфери послуг по м.Світловодську  

за січень–липень 2013 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за 

січень–липень 2013 року становив 40,1 млн.грн., у тому числі населенню – 

11,7 млн.грн. або 29,1% загального їх обсягу. 

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

становила 1,9% загального обсягу послуг, реалізованих по області. 

У липні на ринку послуг фактично працювало 66 підприємств. 

Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 829 осіб. 

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

липні 2013 року склав 214,79 грн. проти 273,39 грн. в цілому по області. 


