Промислове виробництво
Кіровоградської області
у січні–жовтні 2017 року
Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у
січні–жовтні п.р. збільшився на 7% порівняно з відповідним періодом 2016р.,
найбільше у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 36%, хімічних речовин і хімічної продукції –
на 32%, харчових продуктів та напоїв – на 17%.
Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості
випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 25%, олії та
тваринних жирів – на 21%, напоїв – на 12%, інших харчових продуктів –
на 11%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельнокруп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 7%.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Діяльність підприємств сфери
послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017 року
Підприємствами сфери нефінансових послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017р. реалізовано послуг на суму 1766 млн.грн, з них
населенню – 337 млн.грн або 19% загального обсягу реалізованих послуг.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності
найбільшу частку займали послуги підприємств транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 70% та підприємств сфери
інформації та телекомунікацій – 15%.
Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу
у ІІІ кварталі 2017р. склав 350 грн.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Фінансовий стан
великих та середніх підприємств
Кіровоградської області
у січні–вересні 2017 року
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств
області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку та збільшився
у
2,6 раза порівняно з відповідним періодом попереднього року.
Прибутковими підприємствами області, частка яких склала 68,8% у

загальній кількості підприємств та збільшилась на 8,3 в.п., отримано
1249,8 млн.грн прибутку. Вагомий внесок у загальний обсяг прибутку належить
підприємствам промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів.
Загальний обсяг збитку у січні–вересні 2017р. становив 733,4 млн.грн., що
на 1,8% більше відповідного періоду минулого року. Найбільші збитки одержали
підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів. Частка збиткових великих та середніх підприємств області склала
31,2%. Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась серед
підприємств охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (66,7%).
Рентабельність операційної діяльності підприємств області
у
січні–вересні 2017р. склала 5,5%. Найвищий рівень рентабельності отримали
підприємства галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (31%).
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Фінансовий стан великих та середніх
промислових підприємств
Кіровоградської області
у січні–вересні 2017 року
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових
підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 710,4 млн.грн прибутку, що
майже у 17 разів більше ніж за відповідний період минулого року.
Прибутковими промисловими підприємствами області, частка яких склала
66% у загальній кількості підприємств та збільшилась порівняно
з відповідним періодом попереднього року на 11,6 в.п., отримано
936,3 млн.грн прибутку. За видами промислової діяльності найбільш вагомий
внесок у прибутковий результат належить підприємствам переробної
промисловості, а саме підприємствам машинобудування та з виробництва
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.
Загальний обсяг збитку промислових підприємств області у січні–вересні
2017р. зменшився більш ніж у 2,5 рази порівняно з відповідним періодом
минулого року, і становив 225,9 млн.грн. Значні обсяги збитку отримали
підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Питома вага збиткових промислових підприємств області склала 34%, що на 11,6
в.п. менше відповідного періоду минулого року. Найбільша частка збиткових
промислових підприємств області була серед підприємств водопостачання;
каналізації, поводження з відходами.
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств області
у січні–вересні 2017р. склала 5,4%. Найвищий рівень рентабельності
спостерігався у підприємств добувної промисловості та розроблення кар’єрів.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Діяльність будівельних підприємств
Кіровоградської області
у січні–жовтні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні поточного року
виконано будівельних робіт на суму 859 млн.грн. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 147%.
У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво,
реконструкція та технічне переоcнащення становили 64%, капітальний
ремонт – 25%, поточний ремонт – 11%.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Використання палива
у Кіровоградській області
у жовтні 2017 року

Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у жовтні
поточного року використання газу природного на виробничі, комунальнопобутові потреби скоротилося на 17% порівняно з жовтнем 2016р. та становило
36 млн.м3, вугілля кам’яного – на 7% та газойлів (палива дизельного) – на 10%
(по 18 тис.т відповідно), бензину моторного – на 1% ( 2 тис.т).
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Продаж світлих нафтопродуктів та газу
на території Кіровоградської області через АЗС
у жовтні 2017 року

У жовтні 2017р. на території Кіровоградської області 196 автозаправних
станцій забезпечили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму
212 млн.грн. У загальному обсязі продажу світлих нафтопродуктів та газу частка
реалізованого бензину моторного становила 48%.
Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу
якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 69%,
найменшим – А–80.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної
сфери та виробничих потужностей
у Кіровоградській області у січні–вересні 2017 року
У Кіровоградській області у січні–вересні п.р. прийнято в експлуатацію 32
тис.м загальної площі житла, що на 9% менше ніж у січні–вересні 2016р.
Три чверті загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних
2

будинках, решта – у будинках із двома й більше квартирами.
За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів
м.Кропивницький, де збудовано 61% загального обсягу житла.
Обсяги
прийнятого
житла
зросли
у
м.Кропивницькому,
Маловисківському, Знам’янському, Гайворонському та Олександрійському
районах.
Серед інших об’єктів соціальної сфери у Компаніївському районі прийнято
в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць, м.Кропивницькому –
медико-діагностичний центр на 45 відвідувань за зміну та фізкультурнооздоровчий комплекс на 25 місць, м.Олександрії – центр реабілітації на 24 ліжка,
Олександрівському районі – спортивний майданчик площею 360 м2.
Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів
і потужностей, серед яких сонячні електростанції, потужності з виробництва
виробів з м’яса, олії нерафінованої та пластмасових виробів, цех з розфасовки
олії, елеватори та інші.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери
та виробничих потужностей у Компаніївському районі
у січні–вересні 2017 року
У січні–вересні 2017р. у Компаніївському районі прийнято
в експлуатацію 1 квартиру загальною площею 66 м2, що на 90,5% менше
ніж у січні–вересні 2016р. (по області – на 9,4%). Частка житла, прийнятого
в районі, склала 0,2% загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію
по області. Житло збудоване індивідуальним забудовником.
Серед інших об’єктів соціальної сфери у с.Виноградівка реконструйовано
та прийнято в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 20 місць.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію мінікотельню
та інші об’єкти.

Збирання урожаю
сільськогосподарських культур
господарствами Кіровоградської області
станом на 1 листопада 2017 року
Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення
Кіровоградської області станом на 1 листопада поточного року скошено й
обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 761 тис.га.
Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі склало 2708 тис.т,
що на 16% менше, ніж було на початок листопада 2016р. У середньому з
1 гектара обмолоченої площі одержано 35,6 ц зерна проти 44,8 ц торік, у тому
числі сільськогосподарськими підприємствами – 36,5 ц проти 47,2 ц,
господарствами населення – 32,9 ц проти 38,5ц торік.
Насіння соняшнику зібрано на площі 535 тис.га; виробництво становило

1087 тис.т, при середній врожайності
20,3
ц
з
1
гектара
(торік – 22,8 ц з 1 гектара).
Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже
560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.
За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло виробництво
культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти минулорічного обсягу і
становило 241 тис.т, при середній врожайності 131,3 ц з 1 гектара.
Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва
картоплі в області, 99% – культур плодових та ягідних, 97% – культур овочевих
відкритого ґрунту.
Головне управління статистики у Кіровоградській області
До Дня студента
17 листопада в Україні відзначається День студента – свято авангарда
української молоді, від знань, вмінь, креативних ідей та активної участі у
суспільних перетвореннях яких великою мірою залежить майбутнє України.
На початок 2016/2017 навчального року у Кіровоградській області
підготовку фахівців з вищою освітою здійснювали 16 вищих навчальних
закладів, зокрема 2 університети, 2 інститути, 2 технікуми, 3 училища
та 7 коледжів. Упродовж минулого року вищу освіту здобули 4049 осіб. Серед
них 2337 осіб отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, 551 – бакалавра, 817 – спеціаліста та 344 – магістра. Крім того,
у вищих навчальних закладах навчалось 143 іноземних громадянина, серед
яких найбільше громадян Азейбарджану (49%).
Працівники Головного управління статистики у Кіровоградській області
з теплотою вітають усіх студентів. Бажаємо вам досягти поставлених цілей,
здобути бажану професію, а згодом – і гідну роботу, реалізувати здобутті
знання і навички і, разом з тим, весело проводити вільний від навчання час.
Нехай процес навчання приносить вам задоволення, кожна сесія
символізуватиме перехід до нової сходинки в науково-освітній діяльності,
а дипломна робота стане взірцем для наступних поколінь.

Головне управління статистики у Кіровоградській
області

Витрати і ресурси домогосподарств
Кіровоградської області у ІI кварталі 2017
року
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке
проводиться Головним управлінням статистики, середньомісячні загальні
доходи одного домогосподарства Кіровоградщини у ІI кварталі 2017р. склали
6445 грн і зросли в 1,3 раза проти відповідного періоду 2016р.
У середньому еквівалентні загальні доходи одного мешканця області

становили 3392 грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів
однієї особи в 2,1 раза перевищив рівень законодавчо встановленого на цей
період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1597,33 грн).
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІI кварталі
2017р. склали 5792 грн, що на 27,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.
У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати
становили 3049 грн.
Головне управління статистики у Кіровоградській
області

До Дня працівників сільського
господарства
Працівники агропромислового комплексу щороку в третю неділю
листопада відзначають своє професійне свято – День працівників сільського
господарства. Аграрний сектор є ключовою галуззю економіки як
Кіровоградської області, так і держави загалом.
Сільськогосподарські підприємства забезпечують понад 30% валової
доданої вартості, яка створюється в області та понад 75% прибутку усіх
суб'єктів господарювання області.
Станом на 1 листопада 2017р. аграріями області одержано 2,7 млн.т
культур зернових та зернобобових, 1,1 млн.т соняшнику. Урожайність
культур зернових та зернобобових становила 35,6 ц з 1 гектара , соняшнику –
20,3 ц з 1 гектара.
Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже
560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.
За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло
виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти
минулорічного обсягу і становило 241 тис.т, при середній врожайності
131,3 ц з 1 гектара.
У січні-вересні 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників
у галузі
сільського
господарства
становила
21,7
тис.осіб.
Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника галузі зросла порівняно
з січнем-вереснем 2016р. на 46% і становила 5359 грн.
Головне управління статистики вітає усіх аграріїв з професійним святом,
бажає щастя, здоров’я, миру та достатку! Нехай на українських ланах
колосяться щедрі врожаї, а невичерпна енергія приносить успіх у всіх ваших
починаннях!
Головне управління статистики у Кіровоградській області

