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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  

“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

  Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 

складових пояснюється округленням даних. 
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КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Населення. Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  

на 1 квітня 2019р. становила 942,3 тис. осіб. Упродовж січня– 

березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 3198 осіб. Зменшення 

чисельності населення області відбулося за рахунок природного  

(2763 особи) та міграційного (435 осіб) скорочення. 

Зайнятість та безробіття. За даними обласного центру зайнятості, 

кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2019р. становила 

12,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 70,9%. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

квітня 2019р. становив 2,20% населення працездатного віку, в сільській 

місцевості – 2,76%, в міських поселеннях – 1,88%. 

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій (юридичних осіб  

та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) за березень 2019р. становила 7839 грн,  

що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). 

Порівняно з лютим п.р. розмір заробітної плати збільшився на 5,7%,  

з березнем 2018р. – на 17,8%. 

Індекс реальної заробітної плати у березні 2019р. порівняно  

з лютим 2019р. становив 105,2%, з березнем 2018р. – 109,2%. 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати  

(по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб  

із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж  

березня 2019р. збільшилася на 7,1% та на 1 квітня 2019р. становила  

10 млн.грн. 

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані 

щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких  

є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 5686,9 млн.грн, що  

в порівнянних цінах на 3,3% більше обсягу січня–квітня 2018р. 

Капітальні інвестиції. У січні–березні 2019р. підприємствами  

та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

1100,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 10,8% менше порівняно  

з січнем–березнем 2018р. 

Сільське господарство. У січні–квітні 2019р. індекс 

сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–квітнем 2018р. склав 

102,5%, у т.ч. у підприємствах – 109,7%, у господарствах населення – 

100,1%. 
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Промисловість. У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та  

квітнем 2018р. індекс промислового виробництва становив відповідно  

96,2% та 101,5%, за підсумками січня–квітня 2019р. – 99,6%. 

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із 

січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 81,7%, 

переробній – 107,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційо-

ваного повітря – 93%. 

Будівництво. У січні–квітні 2019р. підприємствами області 

вироблено будівельної продукції на суму 519,7 млн.грн. Індекс будівельної 

продукції у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 

189,6%. 

У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 20,7 тис.м2 

загальної площі житла (нове будівництво), що у 2,2 раза більше  

ніж у січні–березні 2018р.  

Транспорт. У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту 

перевезено 6600,6 тис.т вантажів, що на 4% менше ніж у січні– 

квітні 2018р., вантажооборот збільшився на 4% і становив 9108,8 млн.ткм. 

У січні–квітні 2019р. послугами пасажирського транспорту 

скористалися 25,8 млн. пасажирів, що на 13,6% більше ніж у січні– 

квітні 2018р., пасажирооборот зріс на 12,8% і становив 824,7 млн.пас.км. 

У січні–березні 2019р. підприємствами області реалізовано послуг 

у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку на суму 53,8 млн.грн. 

Найбільше реалізовано послуг Інтернету – 21,1 млн.грн. 

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–березні 2019р. обсяг 

експорту товарів становив 171,2 млн.дол. США, імпорту – 60,9 млн.дол. 

Позитивне сальдо становило 110,3 млн.дол. 

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 8075,4 тис.дол. 

США, імпорт – 4833,6 тис.дол.  Позитивне сальдо становило  

3241,7 тис.дол. 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  

в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2019р. склав                    

71,6 млн.дол., що на 3,7% більше обсягів інвестицій на початок 2019р., 

та у розрахунку на одну особу населення склав 75,8 доларів. 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін в області у квітні 2019р. 

порівняно з березнем 2019р. становив 100,9% з початку року – 103,3%. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Фактично  

за 

січень–

квітень 

2019р. 

Темпи зростання (зниження), % 

квітень 2019р. 

до 

січень– 

квітень 

2019р. до 

січня– 

квітня 

2018р. 

довідково: 

січень– 

квітень 

2018р. до 

січня–квітня 

2017р. 

березня 

2019р. 

квітня 

2018р. 

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець 

періоду (за даними 

державної служби 

зайнятості), тис. осіб 12,5 82,9 88,3 х х 

Середньомісячна заробітна 

плата одного працівника      

номінальна, грн 75201 105,72 117,83 117,24 125,25 

реальна, % х 105,22 109,23 108,04 110,35 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати6 - усього,  

млн.грн 10,0 107,1 86,1 х 79,5 

Індекс споживчих цін х 100,9 108,2 103,37 104,28 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції1, 

млн.грн 7939,8 х х х х 

Індекс промислової 

продукції х 96,2 101,5 99,6 103,8 

Індекс 

сільськогосподарської 

продукції х х х 102,5 101,5 

Обсяг виробленої 

будівельної продукції,  

тис. грн 519718 х х х х 

Індекс будівельної 

продукції х  х х 189,6 80,7 

Капітальні інвестиції, 

млн.грн 1100,11 х х 89,24 116,55 

Загальна площа прийнятих 

в експлуатацію нових 

житлових будівель, тис.м2  20,71 х х 219,34 203,25 
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Продовження 

 

Фактично  

за 

січень– 

квітень 

2019р. 

Темпи зростання (зниження), % 

квітень 2019р. 

до 

січень– 

квітень 

2019р. до 

січня– 

квітня 

2018р. 

довідково: 

січень– 

квітень 

2018р. до 

січня–квітня 

2017р. 

березня 

2019р. 

квітня 

2018р. 

Експорт товарів, 

млн.дол.США 171,21 х х 135,74 115,25 

Імпорт товарів, 

млн.дол.США 60,91 х х 101,74 100,05 

Сальдо (+, -) 110,31 х х х х 

Експорт послуг, 

млн.дол.США 8,11 х х 189,84 61,45 

Імпорт послуг, 

млн.дол.США 4,81 х х 113,54 92,05 

Сальдо (+, -) 3,21 х х х х 

Вантажооборот, млн.ткм 9108,8 95,7 104,6 104,0 97,1 

Пасажирооборот, 

млн.пас.км 824,7 108,7 121,0 112,8 102,4 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млн.грн 5686,9 99,9 103,2 103,3 104,2 

_____________ 
1 Дані за січень–березень 2019р. 
2 Березень 2019р. до лютого 2019р. 
3 Березень 2019р. до березня 2018р. 
4 Січень–березень 2019р. до січня–березня 2018р. 
5 Січень–березень 2018р. до січня–березня 2017р. 
6 Станом на 1 квітня. 
7 Квітень 2019р. до грудня 2018р. 
8 Квітень 2018р. до грудня 2017р. 
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  

на 1 квітня 2019р. становила 942,3 тис. осіб. Упродовж січня– 

березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 3198 осіб. Зменшення 

чисельності населення області відбулося за рахунок природного  

(2763 особи) та міграційного (435 осіб) скорочення.  Порівняно із січнем–

березнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 355 осіб. 

Природний рух населення у січні–березні 2019р. характеризувався 

суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на  

100 померлих – 37 живонароджених.  
 

Природний рух населення 
(осіб) 

 Січень–березень 

2019р.  2018р. 
   

Кількість живонароджених 1635 1828 

Кількість померлих 4398 4236 

у т.ч. дітей у віці до 1 року 9 16 

Природний приріст, скорочення (–) населення –2763 –2408 

 

Серед причин смерті населення області у січні–березні 2019р.,  

як і у січні–березні 2018р., перше місце посідали хвороби системи 

кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті. 
 

 Осіб У % до підсумку 

січень–березень січень–березень 

2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 

Усього померлих 4398 4236 100,0 100,0 

  у т.ч. від     

хвороб системи кровообігу  2920 2680 66,4 63,3 

новоутворень 473 487 10,8 11,5 

зовнішніх причин смерті  202 252 4,6 5,9 

із них від     

транспортних нещасних випадків 12 15 0,3 0,4 

випадкових утоплень та занурень     

у воду 4 6 0,1 0,1 

випадкових отруєнь та дії 

алкоголю 56 79 1,3 1,9 

навмисних самоушкоджень 48 41 1,1 1,0 

наслідків нападу з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 22 17 0,5 0,4 

хвороб органів травлення 126 147 2,9 3,5 

хвороб органів дихання 118 89 2,7 2,1 
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У березні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 

отримували 113,8 тис. домогосподарств. 

 Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство 

у березні 2019р. становив 367,7 грн (у лютому – 628,5 грн).  

У січні–березні 2019р. призначено субсидії 28,1 тис. домогоспо-

дарств, з них у міських поселеннях – 18,3 тис., у сільській місцевості –  

9,8 тис. домогосподарств. 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-

комунальних послуг, у січні–березні 2019р. становила 18,3 млн.грн, з неї 

у міських поселеннях – 14,4 млн.грн, у сільській місцевості – 3,9 млн.грн. 

Крім того, у  січні–березні 2019р. 10,3 тис. домогосподарств було 

призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,7 тис. 

домогосподарств, у сільській місцевості – 5,6 тис. домогосподарств. 

За січень–березень 2019р. сума субсидій, призначених 

домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива, становила 34,3 млн.грн, з них у міських 

поселеннях – 16,7 млн.грн, у сільській місцевості – 17,6 млн.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне 

домогосподарство у березні 2019р. становив 3264,2 грн (у лютому – 

3481,5 грн).   

У січні–березні 2019р. сума субсидій, отриманих домогоспо-

дарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, становила 10,9 млн.грн. 

 У березні 2019р. населенням області сплачено за житлово-

комунальні послуги 330,9 млн.грн, що становило 101,8% нарахованих за 

цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно  

92,8 млн.грн і 127% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).   

На кінець березня 2019р. заборгованість населення зі сплати за 

постачання природного газу становила 404,7 млн.грн, за централізоване 

опалення та постачання гарячої води – 298,5 млн.грн, за утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій – 56,5 млн.грн, за 

централізоване постачання холодної води та водовідведення –  

35,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,6 млн.грн, за постачання 

електричної енергії – 118,7 млн.грн. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, 

установ і організацій1 (далі – підприємств) за І квартал 2019р. становила 

169,2 тис. осіб. 

Упродовж І кварталу 2019р. на підприємства прийнято  

13,3 тис. осіб, звільнено 12 тис. осіб (відповідно 7,9% та 7,1% 

середньооблікової кількості штатних працівників). За власним бажанням 

залишили робочі місця 11 тис. осіб (91,7% вибулих). Із причин скорочення 

штатів звільнено 0,2 тис. осіб (1,4% вибулих).  

У І кварталі 2019р. кількість працівників, які працювали в режимі 

неповного робочого дня (тижня), становила 2 тис. осіб, що складає 1,2% 

середньооблікової кількості штатних працівників та 0,3 тис. осіб 

знаходились у відпустках без збереження заробітної плати або 0,2%.  

Розміри вимушеної неповної зайнятості у І кварталі 2019р. 

характеризують дані, наведені на діаграмі. 
 

 
Рівень вимушеної неповної зайнятості за окремими видами 

економічної діяльності у І кварталі 2019р. 
(у % до середньооблікової кількості штатних працівників відповідного виду діяльності) 

 
 

1,2 1,2

3,9

1,7

0,2

0,7

0

3

6

Всього Сільське господарство Промисловість Складське господарство 
та допоміжна діяльність у 

сфері транспорту

Частка працівників, які переведені з економічних причин на неповний 
робочий день (тиждень)

Частка працівників, які знаходились у відпустках без збереження 
заробітної плати (на період припинення робіт) 

 
 

____________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб  

із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець квітня 2019р. становила 12,5 тис. осіб, з них 

допомогу по безробіттю отримували 70,9%.  

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки. 

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними 

групами наведена в таблиці. 

 
 Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець квітня 2019р. 

тис. осіб 

у % до 

загальної кількості 

безробітних 

квітня 

2018р. 

Безробітні – усього 12,5 100,0 88,3 

з них    

жінки 7,3 58,2 88,8 

молодь у віці до 35 років 3,9 31,0 80,4 

особи, які проживають  

у сільській місцевості 5,7 45,3 87,1 

особи, які мають додаткові 

гарантії в сприянні 

працевлаштуванню 5,2 41,7 92,5 

 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

квітня 2019р. становив 2,20% населення працездатного віку, в сільській 

місцевості – 2,76%, в міських поселеннях – 1,88%. 

Інформацію щодо кількості зареєстрованих безробітних по містах  

та районах області наведено в таблиці. 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних  

на кінець квітня 2019р. 

осіб 
у % до 

березня 2019р. квітня 2018р. 

По області 12545 82,9 88,3 

м.Кропивницький  та 

Кропивницький район 1165 102,6 94,3 

м.Знам’янка та 

Знам’янський район 729 88,7 92,5 

м.Олександрія та 

Олександрійський район 1613 90,6 84,4 

м.Світловодськ та 

Світловодський район 770 98,8 102,3 

 



Про соціально-економічне становище 

Січень–квітень 2019 року                                                                                                                   11 

Продовження 

 

Кількість зареєстрованих безробітних  

на кінець квітня 2019р. 

осіб 
у % до 

березня 2019р. квітня 2018р. 

райони    

Благовіщенський  234 76,0 78,8 

Бобринецький 435 75,0 61,4 

Вільшанський 285 88,8 90,2 

Гайворонський 401 88,1 97,3 

Голованівський 399 82,8 103,4 

Добровеличківський 794 75,1 86,8 

Долинський 960 91,6 90,3 

Компаніївський 185 60,5 102,2 

Маловисківський 1151 85,9 87,6 

Новгородківський 235 57,5 90,0 

Новоархангельський 623 71,1 106,7 

Новомиргородський 815 78,0 87,4 

Новоукраїнський 422 55,1 52,8 

Олександрівський 525 76,5 90,1 

Онуфріївський 270 95,1 105,5 

Петрівський 263 83,0 106,5 

Устинівський 271 80,2 100,0 
_____________ 

Примітка. Дані наведено по міськрайонних центрах зайнятості та філіях обласного центру 

зайнятості. 
 

 

 

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на кінець  

березня 2019р. становила 6 місяців. Для  кожного  третього пошук тривав 

до 3 місяців та від 3 до 6 місяців, для кожного  п’ятого – від 6 до  

12 місяців, решта (7,9% безробітних) шукали роботу за допомогою 

державної служби зайнятості понад рік. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували 

допомогу по безробіттю в квітні 2019р., становила 10 тис. осіб, середній 

розмір допомоги по безробіттю – 2708 грн, що дорівнювало 64,9% 

законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн). 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру 

зайнятості, в квітні 2019р. порівняно з березнем  зменшилась на 34,6%  

і на кінець місяця становила 2,9 тис. одиниць.  



Про соціально-економічне становище 

12                                                              Головне управління статистики у Кіровоградській області 

За професійними групами найбільша кількість вакансій 

спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин (22,7% від загальної кількості заявлених вакансій), 

а найменша – серед технічних службовців (2,4%). 
(на кінець квітня) 

 
Кількість 

зареєстрованих 

безробітних,  

осіб 

Кількість 

вакансій, 

одиниць 

Навантаження  

зареєстрованих 

безробітних 

на одну вакансію, 

осіб 

2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 

Усього 12545 14215 2885 3310 4 4 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, 

менеджери (управителі) 1301 1475 186 277 7 5 

Професіонали 727 832 320 372 2 2 

Фахівці 965 1070 248 162 4 7 

Технічні службовці 699 767 69 77 10 10 

Працівники сфери торгівлі  

та послуг 2338 2635 281 269 8 10 

Кваліфіковані робітники 

сільського та лісового 

господарств, риборозведення 

та рибальства 623 682 138 125 5 5 

Кваліфіковані робітники  

з інструментом 1113 1165 650 800 2 1 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю-

вання за роботою технологіч-

ного устаткування, складання 

устаткування та машин 2097 2524 654 860 3 3 

Найпростіші професії1  2682 3065 339 368 8 8 
____________ 
1 Включаючи осіб без професії. 

 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію  

в цілому по області збільшилося з 3 осіб на кінець березня до 4 осіб  

на кінець квітня 2019р. 
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У розрізі міст та районів області цей показник коливався від 1 особи 

в м.Кропивницькому та Кропивницькому районі до 45 осіб в 

Онуфріївському районі. 

 
 На кінець квітня 2019р. 

   кількість вакансій навантаження 

зареєстрованих 

безробітних  

на одну вакансію, 

осіб 

осіб 

у % до 

березня 

2019р. 

квітня 

2018р. 

По області 2885 65,4 87,2 4 

м.Кропивницький  

та Кропивницький район 1218 106,2 74,9 1 

м.Знам’янка та 

Знам’янський район 289 73,9 141,7 3 

 м.Олександрія та 

Олександрійський район 202 67,8 105,8 8 

м.Світловодськ та 

Світловодський район 101 100,0 126,3 8 

райони     

Благовіщенський  58 55,2 207,1 4 

Бобринецький 50 31,4 54,9 9 

Вільшанський 49 52,7 175,0 6 

Гайворонський 27 39,1 81,8 15 

Голованівський 83 54,6 79,8 5 

Добровеличківський 130 34,1 136,8 6 

Долинський 139 62,1 70,6 7 

Компаніївський 18 28,6 75,0 10 

Маловисківський 156 69,0 71,9 7 

Новгородківський 18 13,5 40,0 13 

Новоархангельський 40 75,5 148,1 16 

Новомиргородський 113 50,0 89,7 7 

Новоукраїнський 57 22,3 91,9 7 

Олександрівський 57 36,3 82,6 9 

Онуфріївський 6 17,6 46,2 45 

Петрівський 50 53,2 227,3 5 

Устинівський 24 48,0 88,9 11 
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

За попередніми даними у 2018р. номінальні доходи населення 

області порівняно з 2017р. зросли на 18,4% і становили 64523 млн.грн,  

що складає 2% загального обсягу доходів населення України.  

Основними джерелами формування доходів населення області  

є заробітна плата та соціальні допомоги, на які припадає 57,8%  

їх загального обсягу. Обсяг заробітної плати порівняно з 2017р. зріс  

на 26,4%, соціальних допомог – на 15,4%.  

У 2018р. наявний дохід населення склав 48513 млн.грн, що на 19,5% 

більше ніж у 2017р., наявний дохід у розрахунку на одну особу –  

51018 грн, що на 20,8% більше. Реальний наявний дохід, визначений  

з урахуванням впливу цін, становив 108,3%. 

Витрати населення у 2018р. становили 65803 млн.грн, що на 23,6% 

більше ніж у 2017р.  
 

Структура доходів та витрат населення характеризується такими 

даними: 
 

 2017р. 2018р.1 

у фактич-

них 

цінах, 

млн.грн 

у % до 

підсумку 

у фактич-

них 

цінах, 

млн.грн 

у % до 

підсумку 

Доходи, усього 54514 100,0 64523 100,0 

у тому числі     

заробітна плата 21279 39,0 26899 41,7 

прибуток та змішаний дохід 11639 21,4 13511 20,9 

соціальні допомоги та інші одержані 

поточні  трансферти 19352 35,5 21880 33,9 

Витрати та заощадження, усього 54514 100,0 64523 100,0 

у тому числі     

придбання товарів та послуг 48555 89,1 59830 92,7 

поточні податки на доходи, майно та 

інші сплачені поточні трансферти 4496 8,2 5454 8,5 

нагромадження нефінансових активів –1647 –3,0 –961 –1,5 

приріст фінансових активів 2929 5,4 –319 –0,5 

_____________  
1 Попередні дані. 
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 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій1 за І квартал 2019р. 

становила 7520 грн., що на 17,2% вище відповідного показника 2018р.  

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника  

за березень 2019р. становила 7839 грн, що в 1,9 раза вище рівня 

мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно з лютим п.р. розмір 

заробітної плати збільшився на 5,7%, з березнем 2018р. – на 17,8%. 

Нарахування за відпрацьовану годину у березні 2019р. становили  

54,68 грн, що в середньому на 3,9% більше ніж у лютому п.р. 
 

Динаміка середньої номінальної заробітної плати 
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Збільшення середнього розміру заробітної плати у березні 2019р. 

порівняно з лютим спостерігалось у багатьох видах економічної діяльності, 

значне – у лісовому господарстві та лісозаготівлі (у 1,8 р.б.), сільському 

господарстві (на 11,9%), будівництві (на 10,3%). 

У промисловості в цілому середній розмір заробітної плати 

збільшився на 5,1%. 

Разом з тим відбулося зменшення розміру нарахувань у сфері 

інформації та телекомунікацій (на 3,1%).  

 Найбільш оплачуваними в економіці області у березні 2019р. були 

працівники транспорту, сфери державного управління й оборони; 

обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та 

лісозаготівлі, де заробітна плата в 1,3–3,1 раза перевищила середній 

показник по області. 
_____________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій 

та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації 

харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 

культури, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, 

адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сферах 

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, наукових досліджень та 

розробок, інформації та телекомунікацій, сільському господарстві, освіті, 

оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і 

мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах 

економічної діяльності до середнього по області становило 52,9–89,6%. 

Дані про розмір заробітної плати за видами економічної діяльності 

наведено в таблиці.  

 
 

 

Нараховано в середньому штатному працівнику 

за березень 2019р. 

за відпра-

цьовану 

годину, грн 
грн 

у % до 

лютого 
березня 

2018р. 

середнього 

рівня по 

економіці 

Усього  7839 105,7 117,8 100,0 54,68 
Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 7497 117,0 128,3 95,6 50,14 

з них сільське господарство 6861 111,9 129,2 87,5 45,88 

Промисловість 8764 105,1 119,1 111,8 60,57 

Будівництво 6045 110,3 132,2 77,1 38,87 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів  
і мотоциклів 7023 103,2 120,3 89,6 47,27 

 Транспорт, складське  

  господарство, поштова та  

  кур’єрська діяльність 9222 104,5 113,0 117,6 63,83 

транспорт 10280 104,9 113,3 131,1 68,87 

складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 9388 104,9 112,7 119,8 64,95 

 поштова та кур’єрська діяльність 4149 102,4 104,4 52,9 33,23 
Тимчасове розміщування 
й організація харчування 4763 106,6 106,9 60,8 32,85 

Інформація та телекомунікації 6503 96,9 111,1 83,0 46,66 

Фінансова та страхова діяльність 11975 106,6 122,5 152,8 82,52 

Операції з нерухомим майном 5258 102,8 109,4 67,1 36,05 
 Професійна, наукова  
 та технічна діяльність 6796 104,1 117,2 86,7 47,71 

з них наукові дослідження 
та розробки 6289 106,3 104,1 80,2 44,46 
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Продовження 

 

Нараховано в середньому штатному працівнику 

за березень 2019р. 
за відпра-

цьовану 

годину, 

грн 
грн 

у % до 

лютого 
березня 

2018р. 

середнього 

рівня по 

економіці 
Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування 5752 109,7 109,5 73,4 38,47 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 11652 108,7 117,3 148,6 80,13 

Освіта 6979 102,6 115,8 89,0 54,10 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 6244 103,3 116,8 79,6 41,23 

з них охорона здоров’я  6330 103,1 116,8 80,8 41,24 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 5528 103,8 121,4 70,5 40,45 

з них       
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 5319 106,3 124,3 67,9 40,17 
функціонування бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 5112 103,0 116,2 65,2 37,57 

Надання інших видів послуг 6216 98,7 105,3 79,3 47,33 

  

За результатами обстеження підприємств, установ, організацій із 

165,2 тис. працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, 

встановленого на березень 2019р., 12,1 тис. осіб (7,3%) мали нарахування  

у межах мінімальної заробітної плати (4173 грн), що діяла у березні п.р.  
 

 

Розподіл кількості найманих працівників  
за розмірами заробітної плати,  

нарахованої за березень 2019 року 
(кумулятивно) 

7,3
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У березні 2019р. кожний працівник відпрацював у середньому  

143 години або на 2 години більше, ніж у лютому п.р. Коефіцієнт 

використання табельного фонду робочого часу становив 89,9%, що на  

1,8 в.п. більше, ніж у лютому 2019р. та на 1,3 в.п. –  ніж у березні 2018р.  

Динаміку показників використання робочого часу характеризують 

дані, наведені в таблиці. 

 
 

 
Березень 

2019р. 

Лютий 

2019р. 

Довідково: 

березень 

2018р. 

Фонд робочого часу на одного 

штатного працівника, год 

   

  табельний 159 160 167 

  фактично відпрацьований 143 141 148 

Коефіцієнт використання  

табельного фонду робочого часу, % 89,9 88,1 88,6 

 

Індекс реальної заробітної плати у березні 2019р. порівняно  

з лютим 2019р. становив 105,2%, з березнем 2018р. – 109,2%. 

 
Індекси заробітної плати та споживчих цін 

(березень до березня попереднього року) 
 

113,0 107,8

122,3 117,8
108,1 109,2

0

50

100

150

2018р. 2019р.

%

індекс споживчих цін

індекс номінальної заробітної плати 

індекс реальної заробітної плати

 
 

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 

впродовж березня 2019р. збільшилася на 7,1% та на 1 квітня 2019р. 

становила 10 млн.грн. 

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 0,7% фонду оплати 

праці, нарахованого за березень 2019р.  

 
____________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
 



Про соціально-економічне становище 

Січень–квітень 2019 року                                                                                                                   19 

Динаміку заборгованості з виплати заробітної плати ілюструє графік. 

 
Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати 

у 2018–2019 роках  
 (станом на 1 число відповідного місяця) 
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Основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість 

(65,9%). У розрізі міст і районів основна частка суми боргу утворена  

в м.Олександрії (48,7%).  

Розподіл загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати за 

типами підприємств наведено в таблиці. 

 

 

Сума невиплаченої заробітної  

плати на 1 квітня 2019р. Структура 

боргу, 

% тис.грн 

у % до суми заборгованості на 

1 березня 
1 січня 

2019р. 

1 квітня 

2018р. 

Усього 9976,9 107,1 140,8 86,1 100,0 
у тому числі       

  економічно активні  
  підприємства 4262,8 118,3 251,8 68,0 42,7 
  підприємства-банкрути 5400,0 94,5 100,1 101,7 54,1 
  економічно неактивні  
  підприємства 314,1 – – – 3,2 

 

Сума боргу перед працівниками економічно активних підприємств 

упродовж березня 2019р. збільшилася на 18,3% і на 1 квітня 2019р. 

становила 4,3 млн.грн або 42,7% загальної суми боргу по області.  

Збільшення заборгованості з виплати заробітної плати 

спостерігалось у промисловості (на 23,9%), освіті (на 1,9%). 
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Дані щодо заборгованості працівникам економічно активних 

підприємств по містах та районах наведено в таблиці. 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

працівникам економічно активних 

підприємств на 1 квітня 2019р. 
Струк- 

тура 

боргу, 

% 
усього, 

тис.грн 

у % до 

1 березня 

2019р. 

загальної суми 

заборгованості  

по регіону 

Кіровоградська область 4262,8 118,3 42,7 100,0 

м.Кропивницький 1800,8 123,9 64,7 42,2 

м.Олександрія 1607,2 115,8 33,1 37,7 

м.Світловодськ 854,8 112,1 40,7 20,1 

 

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної 

плати, на 1 квітня 2019р. становила 362 особи або 0,2% середньооблікової 

кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із 

зазначених працівників не виплачено в середньому по 11,8 тис.грн, що на 

50,2% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному 

працівнику за березень 2019р. 

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів 

державного бюджету на 1 квітня 2019р. становила 2,7 тис.грн.  

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-

банкрутів, на 1 квітня 2019р. становила 5,4 млн.грн. Серед міст та районів 

найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на 

м.Олександрію (54,3%) та м.Світловодськ (23%).  

На підприємствах, які відносяться до категорії економічно 

неактивних, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. 

становила 314,1 тис.грн.  
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного  

товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 5686,9 млн.грн, що в порівнянних 

цінах на 3,3% більше обсягу січня–квітня 2018р. 

У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем оборот роздрібної 

торгівлі зменшився на 0,1%, порівняно з квітнем 2018р. – збільшився  

на 3,2%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним 

видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні– 

квітні 2019р. становив 4010,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 5,5% 

більше обсягу січня–квітня 2018р.  

Обсяг роздрібного товарообороту у квітні 2019р. становив  

1054,7 млн.грн і у порівнянних цінах проти квітня 2018р. збільшився  

на 5,5%, проти березня 2019р. – зменшився на 0,1%. 
 
 
 

Зміни обсягів роздрібного товарообороту 
у 2018–2019 роках 

 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 
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Реалізація послуг. У I кварталі 2019р. підприємствами сфери 

нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 2012 млн.грн. 

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної 

діяльності значну частку (76,8%) займали послуги підприємств 

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. 

Частка послуг, наданих підприємствами сфери адміністративного та 

допоміжного обслуговування, склала 6,6%, інформації та телекомунікацій 

та організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном – по 4,1%, 

установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,3%, 

професійної, наукової та технічної діяльності – 2,2%, освіти – 1,9%.  

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі 

реалізованих послуг склала 11,4%. 

 



Про соціально-економічне становище 

Січень–квітень 2019 року                                                                                                                   23 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області  

за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1100,1 млн.грн капітальних 

інвестицій, що на 10,8% менше порівняно з січнем–березнем 2018р. 

Розподіл капітальних інвестицій за видами активів у січні– 

березні 2019р. наведено у таблиці. 

 
 Освоєно (використано)  

капітальних інвестицій  

за січень–березень 2019р. 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 

Усього 1100079 100,0 

інвестиції у матеріальні активи 1084310 98,6 

житлові будівлі 45340 4,1 

нежитлові будівлі 126191 11,5 

інженерні споруди 70330 6,4 

машини, обладнання та інвентар 645949 58,7 

транспортні засоби 166834 15,2 

земля 250 0,0 

довгострокові біологічні активи рослинництва 

та тваринництва 8001 0,7 

інші матеріальні активи 21415 2,0 

інвестиції у нематеріальні активи 15769 1,4 

з них   

програмне забезпечення та бази даних 2172 0,2 

права на комерційні позначення, об’єкти  

промислової власності, авторські та суміжні 

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 520 0,0 

 
 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–

березні 2019р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок 

яких освоєно 79% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному 

обсязі збільшилася порівняно з січнем–березнем 2018р. на  1,4 в.п. 

Збільшилася частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок 

коштів місцевих бюджетів – на 4,6 в.п., населення на будівництво житла – 

на 0,1 в.п., натомість зменшилась – за рахунок кредитів банків та інших 

позик на 4,4 в.п. та коштів державного бюджету – на 1,6 в.п.  
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Структура капітальних інвестицій 
за джерелами фінансування  

(у % до загального обсягу) 
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Найбільшу частку капітальних інвестицій у січні–березні 2019р. 

освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства 

(56,2%) і промисловості (18,4%).  

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 45,3 млн.грн  

або 4,1% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні– 

березні 2018р. – 3,2%). Порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяг 

капітальних інвестицій у житлові будівлі збільшився на 0,1%. 

          У січні–березні 2019р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу 

населення по області склав  1165 грн. 
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CІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

У січні–квітні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції 

порівняно із січнем–квітнем 2018р. склав 102,5%, у т.ч. у підприємствах – 

109,7%, у господарствах населення – 100,1%. 
 

Індекси сільськогосподарської продукції 
у 2018–2019 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року; наростаючим підсумком) 
 

 

 

Тваринництво. Виробництво основних видів тваринницької 

продукції за січень–квітень 2019р. характеризується такими даними: 
 

 

Господарства  

усіх категорій 
Підприємства  

Господарства 

населення 

січень–

квітень 

2019р. 
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2018р. 

січень–
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2019р. 

у % до 

січня–

квітня 

2018р. 

січень–

квітень 

2019р. 

у % до 

січня–

квітня 

2018р. 

М’ясо (реалізація 

сільськогосподарських 

тварин на забій 

у живій масі), тис.т 26,0 104,4 7,2 112,5 18,8 101,6 

Молоко, тис.т 85,6 99,8 20,7 103,0 64,9 98,8 
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У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2019р. загальний обсяг 

виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій  

у живій масі) склав 26 тис.т та порівняно з січнем–квітнем 2018р. 

збільшився на 1,1 тис.т або на 4,4%.  

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах  

у січні–квітні 2019р. становив 7,1 тис.т, у т.ч. великої рогатої худоби – 

1,2 тис.т, свиней – 5,7 тис.т. Відношення загального обсягу вирощування 

сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 

100,9% (у січні–квітні 2018р. – 111,1%).  

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–квітнем 2018р. 

зменшилося на 0,2% і склало 85,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – 

на 1,2% (64,9 тис.т), у підприємствах – збільшилося на 3% (20,7 тис.т).  

Порівняно з січнем–квітнем 2018р. у підприємствах середній надій 

молока від корів, що були в наявності на початок 2019р., збільшився  

на 22 кг (на 1,1%) і становив 2007 кг. Значно вища середньообласного 

рівня продуктивність корів у підприємствах Новгородківського (2746 кг), 

Устинівського (2633 кг), Олександрійського (2424 кг), найнижча – 

Бобринецького (243 кг), Компаніївського (649 кг) та Голованівського  

(750 кг) районів. 

У січні–квітні 2019р. загальне виробництво яєць від птиці свійської 

усіх видів порівняно з січнем–квітнем 2018р. зросло на 24,9% і склало  

151 млн.шт. Виробництвом яєць займалися підприємства 4 районів області. 

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2019р. 

характеризується такими даними: 
(тис. голів) 

 Господарства  

усіх категорій 
Підприємства  

Господарства 

населення 

на 

1 травня 

2019р. 

у % до 

1 травня 

2018р. 

на 

1 травня 

2019р. 

у % до 

1 травня 

2018р. 

на 

1 травня 

2019р. 

у % до 

1 травня 

2018р. 

Велика рогата 

худоба 108,4 92,3 25,8 94,9 82,6 91,6 

у т.ч. корови 52,7 96,0 10,4 99,0 42,3 95,3 

Свині 221,8 96,6 133,3 101,3 88,5 90,3 

Вівці та кози 49,5 94,5 4,4 74,6 45,1 97,0 

Птиця 

свійська 4454,4 110,5 438,4 894,7 4016,0 100,9 

 

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 травня 2019р. 

становила 108,4 тис. голів (на 7,7% менше ніж на 1 травня 2018р.),  

у т.ч. корів – 52,7 тис. голів (на 4% менше), свиней – 221,8 тис. голів  

(на 3,4% менше), овець і кіз – 49,5 тис. голів (на 5,5% менше) та птиці 

свійської – 4454,4 тис. голів (на 10,5% більше). 
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Реалізація сільськогосподарської продукції. Реалізація 

підприємствами основних видів власно виробленої сільськогосподарської 

продукції в січні–квітні 2019р. характеризується такими даними: 
 

 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

Середня ціна реалізації 

тис.т 

у % до 

січня–

квітня 

2018р. 

грн за т 

(тис.шт) 

у % до 

січня–

квітня 

2018р. 

довідково: 

квітень 2019р. 

грн за т 

(тис.шт) 

у % до  

березня 

2019р. 

Культури зернові та 
зернобобові 611,1 123,4 4394,4 99,4 4319,5 99,9 

у тому числі       
пшениця 111,3 75,8 5281,5 115,9 4914,4 94,5 
кукурудза на зерно 472,7 142,3 4158,1 96,7 4119,0 99,7 
ячмінь 7,2 75,6 4728,9 104,6 4183,5 81,1 
жито к к к к к к 

Боби сої 25,0 74,4 8517,9 81,6 8783,6 108,2 
Насіння ріпаку й кользи к к к к к к 
Насіння соняшнику 233,0 124,8 8887,2 90,8 9203,4 100,6 
Тварини 
сільськогосподарські живі 6,9 111,0 33441,7 88,3 35174,0 109,0 

у тому числі       
велика рогата худоба 1,1 107,5 28612,7 89,1 29087,2 102,3 
свині 5,8 111,8 34392,6 88,0 33398,0 109,6 
птиця  к к к к к к 

Молоко 18,5 104,9 8200,6 106,2 7854,6 96,1 
Яйця, тис.шт к к к к к к 

 

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма 

напрямами реалізації у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем– 

квітнем 2018р. зменшилися на 2,9%, у т.ч. продукції рослинництва –  

на 5,4%, тваринництва – на 5,3%.  

 

Наявність культур зернових та зернобобових і насіння 

соняшнику. На 1 травня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо 

вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням  

і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності  

708,5 тис.т зерна (на 19,5% більше проти 1 травня 2018р.), у т.ч. 118,8 тис.т 

пшениці, 541,2 тис.т кукурудзи, 30,3 тис.т ячменю. У підприємствах, які 

безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 

325,7 тис.т культур зернових та зернобобових (на 0,8% менше проти  

1 травня 2018р.), у т.ч. 57 тис.т пшениці, 228,1 тис.т кукурудзи, 26 тис.т 

ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 

382,8 тис.т зерна (на 44,8% більше). 
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Запаси насіння соняшнику становили 381,5 тис.т (в 1,8 раза більше 

ніж на 1 травня 2018р.), із них у підприємствах, які здійснюють його 

виробництво, зберігалося – 175 тис.т (в 2 рази більше), у підприємствах, 

що займаються його зберіганням і переробленням, – 206,5 тис.т (в 1,7 раза 

більше). 

 

Навколишнє середовище. Витрати підприємств, організацій та 

установ Кіровоградської області на охорону навколишнього природного 

середовища протягом 2018р. становили 198,2 млн.грн, з них поточні 

витрати – 156,8 млн.грн (79,1%), капітальні інвестиції – 41,4 млн.грн 

(20,9%). 

Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного 

середовища здійснюється підприємствами водопостачання; каналізації, 

поводження з відходами (69,3% загального обсягу витрат); державного 

управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11,3%);  

переробної промисловості (8,8%). 

Протягом 2018р. підприємствами, організаціями, установами області 

фактично сплачено екологічного податку на суму 12,2 млн.грн,  

що становило 100,5% загальної суми пред’явленого до сплати податку. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та  

квітнем 2018р. індекс промислового виробництва становив відповідно  

96,2% та 101,5%, за підсумками січня–квітня 2019р. – 99,6%. 

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із 

січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 81,7%, 

переробній – 107,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційо-

ваного повітря – 93%. 
 

Індекси промислової продукції 
у 2018–2019 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року,  
наростаючим підсумком) 

102,2100,2100,8100,5100,7100,7102,5103,5103,8102,7
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Динаміка промислового виробництва за основними видами 

діяльності характеризується такими даними:  
 (відсотків) 

 

Індекси промислової продукції 
квітень 2019р. 

до 
січень–
квітень 
2019р. 

до  
січня–
квітня 
2018р. 

довідково: 
січень–
квітень 
2018р. 

до  
січня–
квітня 
2017р. 

березня 
2019р. 

квітня 
2018р. 

Промисловість 96,2 101,5 99,6 103,8 

Добувна та переробна 

промисловість 97,3 102,5 100,6 101,8 

Добувна промисловість  

і розроблення кар’єрів 88,7 95,0 81,7 108,5 

Переробна промисловість 99,9 104,8 107,9 99,4 

у тому числі     

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 103,7 117,4 118,9 101,6 
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Продовження 

 Індекси промислової продукції 

квітень 2019р. 
до 

січень–
квітень 
2019р. 

до  
січня–
квітня 
2018р. 

довідково: 
січень–
квітень 
2018р. 

до  
січня–
квітня 
2017р. 

березня 
2019р. 

квітня 
2018р. 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів  115,8 73,2 89,5 106,4 

Виготовлення виробів  

з деревини, виробництво паперу  

та поліграфічна діяльність 93,6 89,3 87,3 109,4 

Виробництво хімічних речовин 

і хімічної продукції 75,5 115,5 90,7 89,5 

Виробництво основних 

фармацевтичних продуктів  

і фармацевтичних препаратів 87,9 84,1 90,6 84,6 

Виробництво гумових  

і пластмасових виробів,  

іншої неметалевої мінеральної 

продукції 118,9 99,6 123,3 70,6 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання 84,3 72,5 101,4 101,2 

Машинобудування, крім ремонту 

і монтажу машин і устатковання 92,8 96,7 100,2 86,5 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 88,1 93,8 93,0 119,0 

 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні– 

квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. випуск продукції 

зменшився на 18,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 18,3%, 

добуванні каменю, піску та глини – на 12,9%.  

На підприємствах переробної промисловості у січні–квітні 2019р. 

проти січня–квітня 2018р. індекс промислової продукції збільшився  

на 7,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

випуск промислової продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. 

збільшився на 18,9%, у т.ч. у виробництві напоїв – у 2,2 раза, олії та 

тваринних жирів – на 22,6%, інших харчових продуктів – на 5,6%, 

молочних продуктів – на 2,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва 

продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 50,8%, м’яса та 

м’ясних продуктів – на 5,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних  
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виробів  – на 1,1%,  готових кормів для тварин – на 0,9%. 

Виробництво основних продуктів харчування характеризується 

такими даними:  
 

 Вироблено 

за січень–

квітень 

2019р. 

Січень–

квітень 

2019р.  

у % до 

січня–квітня  

2018р. 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, 

напівтуші, четвертини необвалені, т 566 92,5 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші 

(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання), т 957 92,3 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, 

баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі 

чи охолоджені, т 186 86,9 

Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки, т 3211 85,9 

Ковбаси напівкопчені, т 709 108,7 

Ковбаси варено-копчені, напівсухі, сиров’ялені, 

сирокопчені (уключаючи “салямі”), т 146 79,3 

Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані 

(крім хімічно модифікованих), тис.т 324,8 115,9 

Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно 

модифікованих), тис.т 15,6 157,7 

Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно 

модифікованих), тис.т 42,0 173,0 

Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений 

(крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 

кисломолочного сиру), т 205 178,3 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 4466 51,5 

Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, 

лущені, обрушені, різані або подрібнені, т 137 13,4 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т 3162 92,2 

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, 

листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т 258 92,8 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім 

частково чи повністю покритого шоколадом або іншими 

сумішами, що містять какао), т 820 109,0 

Вироби кондитерські з цукру інші, т 4532 100,9 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для свиней, т 11758 98,9 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для великої рогатої 

худоби, т 7936 103,4 
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У січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. 

спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової та її фракцій, 

нерафінованих (крім хімічно модифікованих) на 44,5 тис.т, олії 

соняшникової та її фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) – 

на 17,7 тис.т, олії соєвої та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно 

модифікованих) – на 5,7 тис.т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби – на 263 т, 

печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю 

покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 68 т, 

сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім 

свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – 

на 90 т, ковбас напівкопчених – на 57 т, виробів кондитерських з цукру 

інших – на 40 т.  

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи 

пшенично-житнього на 4,2 тис.т, зерен зернових культур плющених, 

перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або 

подрібнених – на 889 т, виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок – 

на 526 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання –  

на 266 т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільсько-

господарських тварин – для свиней – на 127 т, свинини свіжої чи 

охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи 

консервантами для тимчасового зберігання) – на 80 т, яловичини  

і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин 

необвалених – на 46 т, ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, 

сирокопчених (уключаючи "салямі") – на 38 т, субпродуктів харчових 

великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини 

конячих, свіжих чи охолоджених – на 28 т, виробів здобних (булочок 

підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – 

на 20 т.   

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів  

зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зменшились 

на 10,5%, у т.ч. у виробництві одягу – на 17,3%. При цьому у текстильному 

виробництві спостерігалося зростання обсягів на 13,1%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та 

поліграфічній діяльності у січні–квітні 2019р. спостерігалося зменшення 

випуску продукції на 12,7%, у т.ч. у поліграфічній діяльності і наданні 

пов’язаних з нею послуг – на 26,3%, виготовленні виробів з паперу та 

картону – на 20,6%, виробів з деревини, корка, соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння – на 13%, лісопильному та стругальному 

виробництві – на 8,8%.  
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Виробництво окремих видів продукції характеризується такими 

даними:  
 

 
Вироблено 

за січень–

квітень 2019р. 

Січень–

квітень 

2019р.  

у % до 

січня–квітня  

2018р. 

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж 

розпиляна чи розколота, розділена на шари чи 

лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок 

та фриз, для паркетного чи дерев'яного покриття 

підлоги, дубових), тис.м3 2,5 89,3 

Гранули та брикети з пресованої або агломерованої 

деревини, залишків або відходів рослинного 

походження, тис.т 58,3 91,7 

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги 

бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т 61 103,4 

Етикетки та ярлики  з паперу чи картону друковані, 

самосклеювальні, т 55 80,9 

Газети, які виходять менше чотирьох разів 

на тиждень, віддруковані, тис.прим. 4–шп газет ф.А2 1029,4 106,2 

 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні– 

квітні 2019р. скорочення випуску продукції становило 9,3%, у т.ч.  

у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та 

мастик – 28,4%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, 

пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 0,2%. При цьому 

на підприємствах з виробництва іншої хімічної продукції обсяги 

збільшились у 1,7 раза.  

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги промислового виробництва 

у січні–квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. збільшилися 

на 23,3%, зокрема у виробництві абразивних виробів і неметалевих 

мінеральних виробів – у 2,5 раза, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та 

цементу – у 1,5 раза. Водночас у виробництві будівельних матеріалів із 

глини випуск продукції зменшився на 48,8%, скла та виробів із скла –                  

на 37,5%, гумових виробів – на 13,5%, різанні, обробленні та оздобленні 

декоративного та будівельного каменю – на 11,4%, виробництві 

пластмасових виробів – на 1%.  
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Виробництво основних видів продукції характеризується такими 

даними: 
 

 Вироблено 

за січень–

квітень 

2019р. 

Січень–

квітень 2019р.  

у % до 

січня–квітня  

2018р. 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для 

транспортування або пакування продукції (стакани для 

сметани, йогурту тощо) місткістю 2 л і менше, 

з пластмас, млн.шт 76,2 105,5 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,  

з пластмас, тис.шт 13,0 83,3 

Елементи конструкцій збірні для будівництва  

з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 17,4 189,1 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 20,6 212,4 
 

 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання, випуск промислової продукції 

у січні–квітні 2019р. збільшився на 1,4%, у т.ч. у виробництві готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання – на 2,3%, металургійному 

виробництві – на 0,6%.  

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні– 

квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. збільшився на 0,2%,  

у т.ч. у виробництві електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури – у 4,3 раза, машин  

і устатковання для сільського та лісового господарства – на 19,5%, машин  

і устатковання загального призначення – на 9%. Разом із цим  

на підприємствах з виробництва автотранспортних засобів, причепів  

і напівпричепів випуск промислової продукції зменшився на 33,5%, інших 

машин і устатковання спеціального призначення – на 28,4%, комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції – на 24,7%. 

Виробництво основних видів продукції наведено в таблиці:  
 

 

 Вироблено 

за січень–

квітень 

2019р. 

Січень–

квітень 2019р.  

у % до 

січня–квітня  

2018р. 

Крани мостові на нерухомих опорах, шт 9 128,6 

Розпушувачі та культиватори, шт 620 89,1 

Сівалки, саджалки та машини розсадосадильні, шт 556 85,7 

Борони дискові, шт 103 98,1 

 

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги 

виробництва зменшились на 5,9%. 
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За січень–березень 2019р. реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг) на суму 7939,8 млн.грн, з неї продукції добувної та 

переробної промисловості – на 6017,7 млн.грн.  

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припала  

на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання.  

Дані щодо обсягів і структури реалізованої продукції за основними 

видами промислової діяльності наведено у таблиці. 
 

 Обсяг реалізованої  

промислової продукції  

(товарів, послуг)  

без ПДВ та акцизу  

за січень–березень 2019р. 

тис.грн 

у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

Промисловість  7939755,3 100,0 

Добувна та переробна промисловість 6017690,3 75,8 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 416398,9 5,2 

Переробна промисловість 5601291,4 70,6 

з неї   

виробництво харчових продуктів, напоїв  

і тютюнових виробів 2969279,5 37,4 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 30907,0 0,4 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 133905,8 1,7 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення к к 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 124541,0 1,6 

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів 4983,2 0,1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 265018,0 3,3 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання 666968,2 8,4 

машинобудування, крім ремонту 

і монтажу машин і устатковання 1001716,0 12,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 1815739,7 22,9 

Водопостачання; каналізація, поводження  

з відходами 106325,3 1,3 
_____________ 
Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом 

(за однорідними продуктами).  
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Інформація по містах та районах щодо розподілу обсягів 

реалізованої продукції за основними промисловими групами за січень–

березень 2019р. наведена у таблиці. 
 

(відсотків до загального обсягу реалізованої промислової продукції) 

 

Товари 
проміжного 
споживання 

Інвести-
ційні 

товари 

Споживчі 
товари 

коротко-
строкового 

використання 

Споживчі 
товари 

тривалого 
викорис-

тання 

Енергія 

По області 31,3 12,6 49,8 2,8 3,5 

м.Кропивницький  20,2 24,9 53,2 1,7 – 

м.Знам’янка 29,0 – 63,7 7,3 – 

м.Олександрія 29,2 18,5 23,1 29,2 – 

м.Світловодськ 13,5 1,9 84,6 – – 

райони     – 

Благовіщенський  – – к – – 

Бобринецький 11,2 – 88,8 – – 

Вільшанський – – – – – 

Гайворонський 89,9 9,5 0,6 – – 

Голованівський 97,8 – 2,2 – – 

Добровеличківський 56,0 – 44,0 – – 

Долинський 91,7 – 8,3 – – 

Знам’янський 85,1 – 14,9 – – 

Компаніївський – – к – – 

Кропивницький 24,2 8,8 19,6 – 47,4 

Маловисківський 100,0 – – – – 

Новгородківський к – к – – 

Новоархангельський к – – – – 

Новомиргородський 77,0 – 23,0 – – 

Новоукраїнський 91,2 – 8,8 – – 

Олександрівський к – – – – 

Олександрійський 52,7 3,3 44,0 – – 

Онуфріївський – – – – к 

Петрівський 13,3 – 86,7 – – 

Світловодський 91,2 0,2 8,6 – – 

Устинівський к – к – – 
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БУДІВНИЦТВО 

 

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної 

продукції на суму 519,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–

квітні 2019р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 189,6%.  
 

Індекси будівельної продукції  
у 2018–2019 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

Дані обсягів виробленої будівельної продукції за основними  

її видами наведено у таблиці. 
  

 Вироблено будівельної продукції 

у січні–квітні 2019р. 

Довідково: 

січень–квітень 

2018р. 

до  

січня–квітня 

2017р. 

тис.грн 

у % до 

загального 

обсягу 

у % до 

січня–квітня 

2018р. 

Будівництво 519718 100,0 189,6 80,7 

Будівлі 178165 34,3 122,7 83,4 

житлові 14044 2,7 79,8 64,7 

нежитлові 164121 31,6 129,1 87,2 

Інженерні споруди 341553 65,7 264,1 77,9 
 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 

82,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний  

і поточний ремонти – 12,1% та 5,7% відповідно. 

У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 20,7 тис.м2 

загальної площі житла (нове будівництво), з яких 9,6 тис.м2 

(46,5%) прийнято відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію 

85,493,789,685,583,179,680,080,7
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об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних 

робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158. 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні– 

березні 2019р. порівняно з січнем–березнем 2018р.  збільшилася у 2,2 раза. 

Переважну частину (74,9% загального обсягу житла) прийнято  

в експлуатацію в одноквартирних будинках, 25,1% – у будинках із двома  

й більше квартирами.  
Зросли обсяги прийнятого житла у містах Кропивницькому 

(у 3,9 раза) та Знам’янці (в 1,6 раза), Благовіщенському (у 4,7 раза), 

Гайворонському (в 1,6 раза) та Кропивницькому (на 20,5%) районах.  

Обсяги прийнятого житла по містах та районах у січні– 

березні 2019р. характеризуються такими даними: 
 

______________ 
1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку 

(наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).  

 
Загальна площа1, 

м2  

У % до 

січня–березня 

2018р. 

загального 

обсягу 

Кіровоградська область 20671 219,3 100,0 

м.Кропивницький  13918 386,0 67,3 

м.Знам’янка 585 160,3 2,8 

м.Олександрія 1246 90,0 6,0 

м.Світловодськ к к к 

райони    

Благовіщенський 346 474,0 1,7 

Бобринецький к к к 

Вільшанський – – – 

Гайворонський 409 157,9 2,0 

Голованівський к к к 

Добровеличківський – – – 

Долинський к к к 

Знам’янський к к к 

Компаніївський к к к 

Кропивницький 2469 120,5 11,9 

Маловисківський 264 – 1,3 

Новгородківський 137 – 0,7 

Новоархангельський – – – 

Новомиргородський к к к 

Новоукраїнський – – – 

Олександрівський к к к 

Олександрійський – – – 

Онуфріївський к к к 

Петрівський к к к 

Світловодський к к к 

Устинівський – – – 
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У січні–березні 2019р. прийнято в експлуатацію 197 квартир. 

Середній розмір квартири становив 104,9 м2 загальної площі, при цьому 

в міських поселеннях – 103,1 м2, у сільській місцевості – 114 м2 загальної 

площі. 

Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,9 тис.м2 дачних та садових 

будинків, що у 2,7 раза більше ніж у січні–березні 2018р.   
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ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК 

 

У січні–квітні 2019р. підприємствами транспорту перевезено  

6600,6 тис.т вантажів, що на 4% менше ніж у січні–квітні 2018р., 

вантажооборот збільшився на 4% і становив 9108,8 млн.ткм. 
 

Вантажооборот підприємств транспорту у 2018–2019 роках 
(у % до відповідного періоду попереднього року,  

наростаючим підсумком) 
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Вантажні перевезення та вантажооборот характеризуються такими 

показниками: 
 

 Вантажооборот Обсяг перевезених вантажів 

млн.ткм 
у % до 

січня–квітня 
2018р. 

тис.т 
у % до 

січня–квітня 
2018р. 

Транспорт  9108,8 104,0 6600,6 96,0 

залізничний1 8721,6 103,0 1922,5 90,0 

автомобільний 387,0 132,1 4677,5 98,6 

авіаційний 0,2 49,8 0,6 82,3 
_____________ 
1 Обсяг відправлених вантажів, за даними виробничого підрозділу "Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". 

 

У січні–квітні 2019р. залізницею перевезено 1922,5 тис.т вантажів, 

що на 10% менше ніж у січні–квітні 2018р. Це спричинено зменшенням 

перевезення брухту чорних металів на 33,7%, зерна і продуктів перемолу – 

на 17%, будівельних матеріалів – на 15,6%. Натомість у 2,5 раза 

збільшилися обсяги перевезення хімічних і мінеральних добрив, у 2 рази – 

кам’яного вугілля. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту 

збільшився на 3% і становив 8721,6 млн.ткм. 
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Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2019р. 

перевезено 4677,5 тис.т вантажів, що на 1,4% менше порівняно з січнем–

квітнем 2018р., вантажооборот зріс на 32,1% і становив 387 млн.ткм. 

Авіаційним транспортом у січні–квітні 2019р. перевезено  

0,6 тис.т вантажів, що на 17,7% менше порівняно з січнем–квітнем 2018р., 

вантажооборот зменшився на 50,2% і становив 0,2 млн.ткм.  
 

У січні–квітні 2019р. послугами пасажирського транспорту 

скористалися 25,8 млн. пасажирів, що на 13,6% більше ніж у січні– 

квітні 2018р., пасажирооборот зріс на 12,8% і становив 824,7 млн.пас.км. 

 
Пасажирооборот підприємств транспорту у 2018–2019 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року,  
наростаючим підсумком) 
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Пасажирські перевезення та пасажирооборот характеризуються 

такими даними: 
 

 Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн.пас.км 

у % до 

січня–квітня 

2018р. 

тис. 

у % до 

січня–квітня 

2018р. 

Транспорт  824,7 112,8 25835,8 113,6 

залізничний1 553,5 116,8 753,2 106,4 

автомобільний 221,1 100,5 16958,2 105,3 

авіаційний 7,1 112,7 14,3 122,2 

тролейбусний 43,0 137,2 8110,1 137,2 
_____________ 
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними виробничого підрозділу "Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". 
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Залізницею у січні–квітні 2019р. перевезено 0,8 млн. пасажирів,  

що на 6,4% більше ніж у січні–квітні 2018р., пасажирооборот зріс на 16,8% 

і становив 553,5 млн.пас.км. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2019р. 

перевезено 17 млн. пасажирів, що на 5,3% більше порівняно з січнем–

квітнем 2018р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту 

збільшився на 0,5% і становив 221,1 млн.пас.км.  

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–

підприємцями у січні–квітні 2019р., зменшились на 5,3% та становили  

2,8 млн. пасажирів. 

Авіаційним транспортом у січні–квітні 2019р. перевезено  

14,3 тис. пасажирів, що на 22,2% більше порівняно з січнем– 

квітнем 2018р., пасажирооборот збільшився на 12,7% і становив 

7,1 млн.пас.км. 

Тролейбусами у січні–квітні 2019р. перевезено 8,1 млн. пасажирів, 

що на 37,2% більше ніж у січні–квітні 2018р. 
 

У січні–березні 2019р. підприємствами області реалізовано послуг 

у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку на суму 53,8 млн.грн, 

у тому числі фізичним особам – 34,2 млн.грн або 63,6%. Найбільше 

реалізовано послуг Інтернету – 21,1 млн.грн (39,2% загального обсягу). 

Частка послуг поштової та кур’єрської діяльності становила 24,8%, 

фіксованого телефонного зв’язку – 23,5%. 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового 

зв’язку за видами послуг у січні–березні 2019р. наведений у таблиці. 
 

 
Обсяг реалізованих послуг 

(без ПДВ), усього, тис.грн 

У % до  

підсумку 

Усього 53805,3 100,0 

у тому числі    

поштова та кур’єрська діяльність  13325,8 24,8 

фіксований телефонний зв’язок  12653,1 23,5 

трансляція, ретрансляція теле- та 

радіопрограм, технічне обслуговування 

й експлуатація обладнання в мережах 

мовлення, радіозв’язок  4509,4 8,4 

з них  

кабельне телебачення 3447,0 6,4 

Інтернет-послуги – усього 21077,9 39,2 

з них послуги широкосмугового 

доступу 21048,2 39,1 

з нього фіксований (проводовий) 

широкосмуговий доступ 19789,0 36,8 

інші  2239,1 4,1 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив  

171,2 млн.дол. США, імпорту – 60,9 млн.дол. Порівняно з січнем– 

березнем 2018р. експорт товарів збільшився на 35,7%, імпорт – на 1,7%. 

Позитивне сальдо становило 110,3 млн.дол. (у січні–березні 2018р. –  

66,3 млн.дол.). 

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: 

жири та олії тваринного або рослинного походження (52,3 млн.дол.), 

зернові культури (40,1 млн.дол.), залишки і відходи харчової 

промисловості (28,3 млн.дол.), механічні машини (9,5 млн.дол.). 

 
Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту товарів 

у 2018–2019 роках 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–березні 2019р. 

становив 2,81 (у січні–березні 2018р. – 2,11). 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 110 країн 

світу. 

Інформацію щодо показників зовнішньої торгівлі товарами 

з найбільшими торговими партнерами у січні–березні 2019р. наведено  

у таблиці. 
 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

тис.дол. 
США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

Усього                                                                                            171168,9 135,7 60855,0 101,7 110313,9  

у тому числі      

Австрiя 86,7 – 627,7 132,4 –541,0  

Азербайджан 310,3 132,1 – – 310,3  

Албанiя 199,6 – – – 199,6  

Алжир 872,2 337,8 – – 872,2  

Аргентина – – 365,8 93,8 –365,8  

Бангладеш 278,9 2835,1 – – 278,9  

Бельгiя 5,1 1,1 1282,6 168,6 –1277,5  

Бiлорусь 15737,9 293,5 2871,2 43,9 12866,7  

Болгарiя 654,0 110,8 93,5 485,7 560,6  

Бразилiя – – 1940,5 107,4 –1940,5  

Велика Британія 415,9 20,2 2317,6 79,9 –1901,6  

Венесуела 187,4 – – – 187,4  

В’єтнам 438,6 69,6 21,7 4552,7 416,9  

Грузiя 1709,5 213,2 41,4 – 1668,0  

Данiя 624,1 726,0 53,3 71,6 570,8  

Естонiя 199,3 129,5 37,8 938141,2 161,5  

Єгипет 6414,5 163,4 0,4 – 6414,1  

Ємен 433,6 122,2 – – 433,6  

Iзраїль 5540,6 206,2 – – 5540,6  

Iндiя 22917,3 78,1 220,2 533,4 22697,1  

Iндонезiя 160,8 61,7 1,7 92,6 159,1  

Iран, Iсламська Республiка – – 168,1 169,4 –168,1  

Iрландiя 1841,7 417,0 26,9 106,2 1814,8  

Iспанiя 4527,6 64,0 557,6 276,3 3970,0  

Iталiя 5707,9 194,6 1708,4 174,5 3999,6  

Йорданiя 1049,2 38,2 – – 1049,2  

Казахстан 1534,7 129,9 46,5 – 1488,3  

Кенiя 218,5 541,9 – – 218,5  

Китай 6370,3 105,6 12736,8 207,3 –6366,5  

Кiпр 590,7 24886,4 – – 590,7  

Корея, Республiка 2041,1 522,0 121,8 11,0 1919,4  

Кот-Д’Івуар 230,2 – – – 230,2  

Кувейт 346,9 79,5 – – 346,9  

Латвiя 251,0 54,1 73,6 853,3 177,3  
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Продовження 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

Литва 789,7 92,6 908,9 512,1 –119,2  

Лiван 3497,7 153,2 – – 3497,7  

Лівія 412,2 36,8 – – 412,2  

Мадагаскар 283,2 – – – 283,2  

Малайзiя 3137,8 309,4 367,0 9389,1 2770,8  

Мальта 221,6 – 0,2 72,3 221,5  

Марокко 252,5 36,4 2,1 – 250,3  

Мексика 610,2 135,7 91,0 26,2 519,2  

Молдова, Республіка 2349,3 72,3 191,4 – 2157,9  

М’янма 295,1 204,7 – – 295,1  

Нiдерланди 4164,6 441,4 275,5 23,0 3889,1  

Нiмеччина 5751,9 222,9 5431,8 72,8 320,1  

Oб’єднанi Арабськi 

Емiрати 3864,1 111,5 – – 3864,1  

Оман 1923,2 164,8 – – 1923,2  

Пакистан 186,8 86,2 0,0 – 186,8  

Палестина 585,4 77,3 – – 585,4  

Пiвденна Африка 328,8 – 0,0 1,1 328,8  

Польща 3609,1 160,9 2508,0 138,9 1101,1  

Португалiя 1527,1 155,1 0,8 226,5 1526,4  

Росiйська Федерацiя 6126,3 56,1 1572,0 32,8 4554,3  

Румунiя 776,7 120,3 384,3 223,0 392,4  

Саудiвська Аравiя 1378,1 62,4 0,1 – 1378,0  

Сербія 177,6 128,1 762,3 160,2 –584,7  

Сингапур 339,2 266,8 4,9 800,3 334,3  

Словаччина 222,2 100,4 206,8 114,6 15,5  

Словенiя 9,6 306,3 193,3 11,5 –183,7  

Судан 351,0 14,0 – – 351,0  

США 5502,6 197,1 8331,2 115,9 –2828,6  

Таджикистан 156,6 – – – 156,6  

Таїланд 2928,8 198,6 46,6 528,0 2882,2  

Тайвань, Провiнцiя Китаю 228,8 – 39,1 27,6 189,7  

Тунiс 5026,0 405,2 1,4 495,9 5024,6  

Туреччина 26390,2 515,7 5057,1 118,8 21333,1  

Угорщина 283,7 117,7 667,5 103,9 –383,9  

Узбекистан 399,1 54,2 3073,8 65,8 –2674,7  

Францiя 347,6 28,5 2536,9 223,3 –2189,3  

Чехія 3013,9 164,2 1229,8 119,7 1784,1  

Швейцарiя 574,4 293,1 26,8 14,7 547,7  

Швецiя 108,4 41,4 1184,1 1078,5 –1075,7  

Японiя 103,7 84,0 280,6 79,9 –176,9  

      

Довідково:      

Країни ЄС 35738,1 135,8 22328,4 106,2 13409,7 
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Загалом область експортувала товари до 97 країн світу.  

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 

35,7 млн.дол. (20,9% загального обсягу експорту) та збільшився на 35,8% 

порівняно з січнем–березнем 2018р.  

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки  

до Нідерландів, Німеччини, Італії, Чехії, Польщі, серед інших країн –  

до Туреччини, Тунісу, Білорусі, Ізраїлю, США, Єгипту. Водночас 

зменшилися поставки до Російської Федерації, Іспанії, Індії.  

Найбільші експортні поставки здійснювались до Туреччини – 15,4% 

загального обсягу експорту (продукти рослинного походження, залишки  

і відходи харчової промисловості), Індії – 13,4% (жири та олії тваринного 

або рослинного походження), Білорусі – 9,2% (залишки і відходи харчової 

промисловості), Єгипту та Китаю – по 3,7% (зернові культури, жири та олії 

тваринного або рослинного походження). 

У січні–березні 2019р. з області експортовано продуктів рослинного 

походження на суму 53 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного 

походження – на 52,3 млн.дол., готових харчових продуктів –  

на 31,3 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного 

обладнання – на 19 млн.дол. 

Імпорт товарів у січні–березні 2019р. здійснювався з 69 країн. Обсяг 

імпорту товарів з країн ЄС становив 22,3 млн.дол. (36,7% загального 

обсягу) та проти січня–березня 2018р. збільшився на 6,2%.  

Імпортні поставки порівняно з січнем–березнем 2018р. зросли із 

Франції, Китаю, Туреччини, США, скоротилися – з Російської Федерації, 

Білорусі, Узбекистану, Німеччини. 

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 20,9% 

загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби), США – 13,7% (засоби наземного транспорту, 

крім залізничного, продукти рослинного походження), Німеччини – 8,9% 

(засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), 

Туреччини – 8,3% (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості, продукти рослинного походження), Узбекистану – 5,1% 

(продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості). 

У січні–березні 2019р. до області надійшло засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів на суму 19,2 млн.дол., 

машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання –  

на 13,6 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості – на 7,9 млн.дол., продуктів рослинного походження –  

на 6,5 млн.дол. 



Про соціально-економічне становище 

Січень–квітень 2019 року                                                                                                                   47 

Інформацію щодо найважливіших товарних груп у структурі 

зовнішньої торгівлі області у січні–березні 2019р. наведено у таблиці. 
 

Код і назва товарів згідно  

з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

Усього 171168,9 135,7 100,0 60855,0 101,7 100,0 
       

I. Живi тварини; продукти 

тваринного походження 2964,4 235,2 1,7 63,5 – 0,1 

01 живi тварини 70,3 27,1 0,0 – – – 

02 м’ясо та їстівнi субпродукти 403,9 – 0,2 63,5 – 0,1 

04 молоко та молочні продукти, 

яйця птиці; натуральний мед 2483,8 249,7 1,5 – – – 

05 інші продукти тваринного 

походження 6,4 100,4 0,0 – – – 
       

II. Продукти рослинного 

походження 53035,4 184,7 31,0 6479,1 241,1 10,6 

06 живі дерева та інші рослини – – – 475,0 – 0,8 

07 овочi 41,3 19,2 0,0 879,3 894,3 1,4 

08 їстівнi плоди та горiхи 395,4 – 0,2 201,2 412,5 0,3 

09 кава, чай – – – 9,0 99,5 0,0 

10 зерновi культури 40656,0 159,8 23,8 573,9 128,4 0,9 

11 продукцiя борошномельно-

круп’яної промисловості 402,2 – 0,2 – – – 

12 насiння і плоди олійних 

рослин 11540,5 376,6 6,7 4340,7 208,2 7,1 
       

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного 

або рослинного походження 52343,1 100,6 30,6 – – – 
       

IV. Готові харчові продукти 31279,2 318,8 18,3 304,3 140,3 0,5 

16 продукти з м’яса, риби 1,7 85,3 0,0 – – – 

17 цукор і кондитерські вироби  

з цукру 1386,2 63,1 0,8 – – – 

18 какао та продукти з нього 535,0 103,0 0,3 8,2 – 0,0 

19 готові продукти із зерна 330,4 154,0 0,2 0,2 – 0,0 

20 продукти переробки овочів 110,8 135,9 0,1 4,9 119,6 0,0 

21 різнi харчовi продукти 543,4 95,0 0,3 259,0 121,8 0,4 

22 алкогольні і безалкогольні 

напої та оцет 1,0 198,3 0,0 0,1 – 0,0 

23 залишки і вiдходи харчової 

промисловості 28370,7 455,8 16,6 31,9 – 0,1 
       

V. Мiнеральнi продукти 7099,1 102,5 4,1 1374,6 35,3 2,3 

25 сіль; сірка; землі та каміння 489,0 159,3 0,3 285,3 3324,9 0,5 

26 руди, шлак і зола 6609,9 99,9 3,9 – – – 
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Продовження 

Код і назва товарів згідно  

з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

27 палива мінеральні; нафта  
і продукти її перегонки 0,2 9,8 0,0 1089,3 28,0 1,8 
       

VI. Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловостi 1019,9 66,7 0,6 7872,7 89,8 12,9 

28 продукти неорганiчної 

хiмiї – – – 163,5 91,3 0,3 

29 органiчнi хiмiчнi сполуки 551,4 46,8 0,3 780,6 44,7 1,3 

30 фармацевтична продукція – – – 47,0 42,6 0,1 

31 добрива – – – 5539,7 108,5 9,1 

32 екстракти дубильнi 36,2 114,3 0,0 411,7 327,7 0,7 

33 ефiрнi олії 63,7 77,3 0,0 24,2 1539,2 0,0 
34 мило, поверхнево-активні 
органічні речовини 89,1 118,0 0,1 30,5 157,3 0,1 

35 бiлковi речовини 2,9 – 0,0 224,0 57,9 0,4 
38 різноманітна хімічна 
продукція 276,7 173,8 0,2 651,6 59,7 1,1 
       

VII. Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них 299,2 59,0 0,2 2889,9 105,6 4,7 

39 пластмаси, полімерні 

матеріали 73,5 69,0 0,0 2045,9 107,3 3,4 

40 каучук, гума 225,7 56,3 0,1 844,0 101,6 1,4 
       

VIII. Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 23,4 143983,6 0,0 173,7 1198,5 0,3 

41 шкури 23,4 – 0,0 – – – 

42 вироби із шкiри – – – 173,7 1198,5 0,3 
       

IX. Деревина і вироби з 

деревини 1437,6 70,0 0,8 71,2 20,3 0,1 
44 деревина і вироби з 
деревини 1437,6 70,0 0,8 69,7 19,8 0,1 

45 корок та вироби з нього – – – 0,1 2811,3 0,0 

46 вироби із соломи – – – 1,4 – 0,0 
       

X. Маса з деревини або 
інших волокнистих 
целюлозних матеріалів 32,2 98,4 0,0 49,6 44,5 0,1 

48 папiр та картон 16,5 241,3 0,0 45,9 41,5 0,1 

49 друкована продукція 15,7 60,6 0,0 3,7 464,4 0,0 
       

ХI. Текстильні матеріали та 

текстильні вироби 1029,7 82,2 0,6 1752,3 97,3 2,9 

51 вовна 0,1 64,1 0,0 129,8 160,1 0,2 

52 бавовна 1,4 18,9 0,0 183,8 148,0 0,3 
54 нитки синтетичні або 
штучні 1,3 10,6 0,0 411,2 57,6 0,7 
55 синтетичні або штучні 
штапельні волокна 0,3 118,1 0,0 59,5 108,6 0,1 
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Продовження 

Код і назва товарів згідно  

з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

56 вата 0,2 61,1 0,0 171,2 132,0 0,3 

57 килими – – – 13,2 19,0 0,0 

58 спецiальнi тканини 0,1 41,3 0,0 263,5 146,0 0,4 

59 текстильнi матерiали – – – 97,6 71,0 0,2 

60 трикотажні полотна 0,3 143,7 0,0 197,4 119,3 0,3 

61 одяг та додаткові речі  

до одягу, трикотажні 31,5 209,1 0,0 88,2 47328,7 0,1 

62 одяг та додаткові речі  

до одягу, текстильні 994,3 81,8 0,6 19,1 224,9 0,0 

63 іншi готовi текстильні 

вироби 0,2 11,2 0,0 117,7 86,2 0,2 
       

XII. Взуття, головнi убори, 

парасольки – – – 1087,9 29585,3 1,8 

64 взуття – – – 896,7 39450,7 1,5 

65 головнi убори – – – 15,9 – 0,0 

66 парасольки – – – 147,6 – 0,2 

67 обробленi пір’я та пух – – – 27,6 1964,1 0,0 
       

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 127,9 66,7 0,1 465,4 111,7 0,8 

68 вироби з каменю, гiпсу, 

цементу 102,0 60,2 0,1 314,4 133,7 0,5 

69 керамiчнi вироби 25,9 116,2 0,0 3,3 13,8 0,0 

70 скло та вироби із скла – – – 147,8 93,6 0,2 
       

XIV. 71 Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне 
або напівдорогоцінне каміння – – – 8,4 128,1 0,0 
       

XV. Недорогоцінні метали та 

вироби з них 454,6 17,5 0,3 3416,2 108,4 5,6 

72 чорнi метали 21,1 1,4 0,0 890,9 70,2 1,5 

73 вироби з чорних металiв 361,8 48,2 0,2 1656,3 144,6 2,7 

74 мiдь i вироби з неї – – – 135,8 42,8 0,2 

76 алюмiнiй i вироби з нього 18,8 468,7 0,0 118,0 151,7 0,2 

81 іншi недорогоціннi метали 51,2 187,7 0,0 0,4 1,3 0,0 

82 інструменти, ножовi 

вироби 0,9 2,9 0,0 461,5 177,9 0,8 

83 іншi вироби з 

недорогоцінних металiв 0,8 170,7 0,0 153,4 292,2 0,3 
       

XVI. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 18967,4 104,0 11,1 13563,8 84,2 22,3 

84 реактори ядерні, котли, 

машини 18535,0 105,0 10,8 8988,4 64,9 14,8 

85 електричнi машини 432,4 74,0 0,3 4575,4 200,9 7,5 
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Продовження 

Код і назва товарів згідно  

з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

тис.дол.  

США 

у % до  
січня–

березня 
2018р. 

у % до  
загаль-

ного  
обсягу 

XVII. Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби 292,8 50,7 0,2 19229,2 105,8 31,6 

86 залізничні локомотиви – – – 1170,9 64,1 1,9 
87 засоби наземного 
транспорту, крім 
залізничного 292,8 75,1 0,2 18044,5 115,6 29,7 

88 літальні апарати – – – 13,8 398,5 0,0 
       

XVIII. Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 2,5 15,5 0,0 352,9 163,4 0,6 

90 прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 2,5 15,5 0,0 334,0 163,7 0,5 

91 годинники – – – 15,2 127,3 0,0 

92 музичні інструменти – – – 3,7 – 0,0 
       

XX. Рiзнi промислові товари 760,4 164,2 0,4 1564,4 140,7 2,6 

94 меблi 734,6 163,2 0,4 806,0 129,3 1,3 

95 іграшки 23,9 792380,1 0,0 618,1 136,4 1,0 

96 рiзнi готовi вироби 1,9 14,4 0,0 140,3 395,3 0,2 
       

XXI. Твори мистецтва – – – 130,1 251,7 0,2 

97 твори мистецтва – – – 130,1 251,7 0,2 
       

Товари, придбані в портах – – – 5,9 118,0 0,0 

  

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 8075,4 тис.дол. 

США, імпорт – 4833,6 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. 

експорт збільшився в 1,9 раза (на 3819,7 тис.дол.), імпорт – на 13,5%  

(на 575,2 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 3241,7 тис.дол.  

(у січні–березні 2018р. – від’ємне сальдо 2,7 тис.дол.). 
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Підприємства та організації області у січні–березні 2019р. 

здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами  

65 країн світу. 

Інформацію щодо показників зовнішньої торгівлі послугами  

з найбільшими торговими партнерами у січні–березні 2019р. наведено  

у таблиці. 
 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

Усього 8075,4 189,8 4833,6 113,5 3241,7 

у тому числі      

Бельгiя к к 30,9 к к 

Бiлорусь – – 22,1 192,9 –22,1 

Велика Британія к к 122,8 1792,1 к 

Віргінські Острови 

(Брит.) к – – – к 

Естонія – – к к к 

Латвiя – – к к к 

Нiдерланди 39,8 33,3 2,4 к 37,4 

Нiмеччина 598,2 128,9 34,5 39,9 563,7 

Польща 69,6 к 141,9 317,5 –72,3 

Росiйська Федерацiя 8,9 2,9 24,3 51,6 –15,4 

Сингапур – – к – к 

США 5359,7 262,3 473,3 49,9 4886,4 

Францiя 205,0 66,9 к к к 

Чехія к к к к –291,0 

Швейцарiя к – к к –256,5 

Швецiя к к к к –318,5 

      
Довідково:      

Країни ЄС 1399,1 89,6 2171,6 77,9 –772,5 

 

 

У січні–березні 2019р. область експортувала послуги до 46 країн 

світу, отримувала послуги також з 46 країн. 

Обсяг експорту послуг з країнами ЄС у січні–березні 2019р. становив 

1399,1 тис.дол. (17,3% загального обсягу експорту), імпорту –  

2171,6 тис.дол. (44,9% загального обсягу імпорту). Порівняно з 

відповідним періодом 2018р. експорт послуг зменшився на 10,4%, імпорт – 

на 22,1%.  

Найбільшими країнами-партнерами, які отримали послуги, були 

США, Німеччина, Віргінські Острови (Брит.), Франція. 
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Основними країнами, які здійснювали імпорт послуг до 

Кіровоградської області, були Сингапур, Естонія, Швейцарія, США, 

Швеція, Чехія. 

У січні–березні 2019р. найбільші обсяги експорту припадали на 

транспортні послуги, які займали 66,1% загального обсягу експорту, ділові 

послуги – 14,2%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 

інформаційні – 10,7%. 

Порівняно з січнем–березнем 2018р. у загальному обсязі експорту 

збільшилась частка транспортних послуг з 41,7% до 66,1%, натомість 

зменшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та 

інформаційних послуг з 23,8% до 10,7%, ділових послуг – з 20,4% до 

14,2%. 

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2019р. складали 

ділові послуги (51% загального обсягу імпорту), транспорті послуги 

(29,1%), послуги, пов’язані з подорожами (10,1%). 

У загальному обсязі імпорту порівняно з відповідним періодом 

2018р. збільшилась частка ділових послуг з 8,7% до 51%, послуг, 

пов’язаних з подорожами – з 8,5% до 10,1%, натомість частка 

транспортних послуг зменшилась з 50,1% до 29,1%. 

Інформацію щодо структури зовнішньої торгівлі послугами області  

у січні–березні 2019р. наведено у таблиці. 

 

Найменування  

послуги згідно 

з КЗЕП 

Код  

послуги 

згідно 

з КЗЕП 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

Усього  8075,4 189,8 100,0 4833,6 113,5 100,0 

Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 01. к к к – – – 

Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування, що не 

віднесені до інших 

категорій 02. – – – к к к 

Транспортні послуги 03. 5335,0 300,7 66,1 1404,4 65,9 29,1 

у тому числі        

послуги морського 

транспорту 03.01. – – – 302,5 151,1 6,3 

послуги залізничного 

транспорту 03.05. – – – 900,9 50,3 18,6 

послуги 

автомобільного 

транспорту 03.06. 290,4 109,6 3,6 70,5 379,5 1,5 
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Продовження 

Найменування  

послуги згідно 

з КЗЕП 

Код  

послуги 

згідно 

з КЗЕП 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до  

січня–

березня 

2018р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

Послуги, пов’язані  

з подорожами 04. 104,1 451,6 1,3 487,7 134,7 10,1 

у тому числі        

послуги під час інших 

ділових подорожей 04.03. к к к 448,3 137,5 9,3 

Послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю 07. – – – к к к 

Роялті та інші послуги, 

пов’язані з 

використанням 

інтелектуальної 

власності 08. – – – к к к 

Послуги у сфері 

телекомунікації, 

комп’ютерні та 

інформаційні послуги 09. 864,5 85,4 10,7 39,0 55,4 0,8 

у тому числі        

комп’ютерні послуги 09.02. 761,6 78,9 9,4 38,2 54,4 0,8 

Ділові послуги 10. 1142,8 131,5 14,2 2466,6 668,0 51,0 

у тому числі        

професійні та 

консалтингові 

послуги 10.02. – – – 549,1 324,1 11,4 

наукові та технічні 

послуги 10.03. к к к 571,3 309,1 11,8 

Послуги приватним 

особам, культурні та 

рекреаційні послуги 11. – – – к к к 

 

 

У січні–березні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами 

унесено 0,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), 

у січні–березні 2018р. – 3,1 млн.дол.  

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  

в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2019р. склав                    

71,6 млн.дол., що на 3,7% більше обсягів інвестицій на початок 2019р., 

та у розрахунку на одну особу населення склав 75,8 доларів. 

З країн ЄС унесено 41,3 млн.дол. інвестицій (57,7% загального 

обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 30,3 млн.дол. (42,3%). 

Інвестиції надійшли з 30 країн світу, з них 14 – країни 

Європейського Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які 

припадає 83,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика 
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Британія – 16,1 млн.дол., Кіпр – 15,1 млн.дол.,  Сейшельські Острови – 

14 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол. та Нідерланди – 

4,5 млн.дол. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах 

будівництва – 24,3 млн.дол. (33,9% загального обсягу), промисловості – 

22,6 млн.дол. (31,6%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,3 млн.дол. (8,8%), 

в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування – 4,2 млн.дол. (5,9%), підприємствах 

сільського, лісового та рибного господарства – 4 млн.дол. (5,6%).  
 

Розподіл прямих інвестицій (акціонерного капіталу)  
в економіку області за основними країнами-інвесторами1 

(у % до загального обсягу) 

15,0

20,6
23,4

20,9

3,5
6,3

14,5

19,5
21,1

22,5

0

10

20

30

Велика Британія Кіпр Сейшельські

Острови

Російська

Федерація

Нідерланди

На 01.01.2019р. На 01.04.2019р.

1

 

_____________  
1 Дані про прямі інвестиції на 01.01.2019р. є попередніми. 

 

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, 

торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими 

інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2019р. 

становила 5 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та 

боргових інструментів) на 1 квітня 2019р. становив 76,6 млн.дол. 

Дані щодо обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу)  

з області в економіку країн світу станом на 1 квітня 2019р.  

не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

 

Індекс споживчих цін в області у квітні 2019р. порівняно  

з березнем 2019р. становив 100,9% з початку року – 103,3% (в Україні – 

101% та 103,4% відповідно).  
 

Індекси споживчих цін  
(квітень до грудня попереднього року; відсотків) 

 

На споживчому ринку у квітні 2019р. ціни на продукти харчування 

та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 12,8%) подорожчали 

овочі. На 5,9–0,7% зросли ціни на маргарин, харчовий лід і морозиво, 

продукти переробки зернових, хліб, кисломолочну продукцію, макаронні 

вироби, масло, безалкогольні напої, олію соняшникову, м’ясо  

та м’ясопродукти, сало, кондитерські вироби з борошна. Водночас  

на 9,1–0,3% подешевшали яйця, олія оливкова, рис, фрукти, сметана, 

кондитерські вироби з цукру, сири, шоколад, цукор. 
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Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,6%,  

у т.ч. тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,1%.  

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок зниження 

тарифу на природний газ на 2%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,8% в основному 

спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському 

транспорті на 5,9%, палива та мастил – на 3,1%.  

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,4%, що пов’язано  

зі здешевленням послуг лікарень на 3,6% та фармацевтичної продукції –  

на 0,4%. Разом з цим на 1,9% подорожчали амбулаторні послуги. 
 

За січень–квітень п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні 

напої зросли на 5,1%. Найбільше (на 43,5%) подорожчали овочі.  

На 8,7–0,6% підвищились ціни на фрукти, продукти переробки зернових, 

хліб, харчовий лід і морозиво, маргарин, сири, кондитерські вироби  

з борошна, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, 

кондитерські вироби з цукру, інші продукти харчування, сметану, 

шоколад, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти. Найбільше (на 21,4%) 

подешевшали яйця. На 7,6–0,9% знизились ціни на рис, сало, мед, 

кисломолочну продукцію, олію оливкову. 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 5,8%,  

у т.ч. тютюнові вироби – на 7%, алкогольні напої – на 4,6%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива на 1,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення 

на 9,5%, утримання та ремонт житла – на 2,7%. Разом з тим знизились 

тарифи на природний газ на 2% та плата за оренду житла – на 1,2%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,1% відбулося  

в основному за рахунок подорожчання проїзду у залізничному  

та автодорожному пасажирському транспорті на 28,3% та 4,5% відповідно. 

Водночас знизились ціни на паливо та мастила на 4,9%. 
Послуги освіти подорожчали на 0,7%, зокрема дошкільної  

та початкової – на 3,6%, курсів іноземної мови – на 2,5%.  

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,4%, що пов’язано з подорожчанням 

послуг місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг –  

на 14,3% та послуг мобільного зв’язку – на 13,8%.  

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8%, насамперед 

спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 5,3%. 
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Індекси споживчих цін наведено у таблиці. 
(відсотків) 

 

 
До попереднього місяця 

До грудня 
попереднього року 

лютий 

2019р. 

березень 

2019р. 

квітень 

2019р. 

квітень 

2019р. 

квітень 

2018р. 

Індекс споживчих цін  100,7 100,5 100,9 103,3 104,2 

Продукти харчування  

та безалкогольні напої 100,8 99,8 101,7 105,1 105,0 

Продукти харчування  100,8 99,8 101,7 105,2 105,1 

Хліб і хлібопродукти   101,2 100,3 101,5 104,1 102,3 

Хліб   101,3 101,1 102,3 106,0 104,8 

Макаронні вироби   99,0 97,9 101,7 100,7 101,7 

М’ясо та м’ясопродукти 99,1 99,9 100,8 100,6 103,7 

Риба та продукти з риби 102,8 98,9 100,3 102,3 106,0 

Молоко, сир та яйця   99,6 98,3 98,3 97,0 100,1 

Молоко  100,3 98,6 100,0 100,0 98,8 

Сир і м’який сир (творог) 101,6 100,5 99,5 104,7 103,2 

Яйця 95,3 92,6 90,9 78,6 94,9 

Олія та жири   100,1 99,2 101,2 100,1 98,6 

Масло   101,3 101,1 101,2 102,9 102,9 

Олія соняшникова 100,6 99,3 100,9 100,3 101,0 

Фрукти   101,6 102,1 98,1 108,7 121,7 

Овочі 105,6 99,8 112,8 143,5 123,4 

Цукор 101,2 99,3 99,7 100,0 94,8 

Безалкогольні напої 99,8 99,7 101,2 102,1 103,1 

Алкогольні напої, тютюнові 

вироби 101,9 101,2 100,6 105,8 105,2 

Алкогольні напої 101,8 100,8 100,1 104,6 101,6 

Тютюнові вироби 102,0 101,6 101,1 107,0 108,0 

Одяг і взуття 96,0 108,8 100,1 99,7 101,4 

Одяг  95,8 110,4 98,8 100,8 101,5 

Взуття 96,2 106,6 101,7 98,5 101,7 
Житло, вода, електроенергія, газ  

та інші види палива 100,9 99,6 99,6 101,4 102,4 

Утримання та ремонт житла 102,2 100,6 99,9 102,7 106,1 
Водопостачання  100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 
Каналізація  100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 
Утримання будинків та 
прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 100,0 108,1 
Електроенергія   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Природний газ 100,0 100,0 98,0 98,0 100,0 
Гаряча вода, опалення 103,2 101,2 100,0 108,9 100,3 

Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання житла 100,9 99,7 100,1 100,1 104,2 
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Продовження 

 

 До попереднього місяця 
До грудня 

попереднього року 

лютий 

2019р. 

березень 

2019р. 

квітень 

2019р. 

квітень 

2019р. 

квітень 

2018р. 

Меблі та предмети обстановки, 
килими та інші види покриттів  
для підлоги 101,8 100,2 100,7 102,3 106,9 

Домашній текстиль 100,6 100,0 100,0 100,4 101,9 

Побутова техніка 99,1 99,9 100,1 98,7 104,0 

Охорона здоров’я 100,1 100,2 99,6 100,8 103,8 

Фармацевтична продукція, 

медичні товари та обладнання 100,0 100,1 99,6 100,6 103,1 

Амбулаторні послуги  100,6 101,1 101,9 105,3 109,0 

Транспорт 100,7 101,5 100,8 101,1 102,7 

Купівля транспортних засобів 99,8 103,6 98,4 101,6 99,0 

Паливо та мастила   98,5 100,2 103,1 95,1 102,8 

Транспортні послуги 103,2 101,6 101,2 107,8 104,7 

Залізничний пасажирський 

транспорт  103,8 109,6 105,9 128,3 105,1 

Автодорожній пасажирський 

транспорт  103,1 100,3 100,3 104,5 104,8 

Зв’язок 101,4 102,5 99,2 105,4 104,8 

Відпочинок і культура 100,7 99,9 99,5 98,9 102,8 

Аудіотехніка, фотоапаратура  

та обладнання для обробки 

інформації  99,2 98,0 99,4 95,2 99,4 

Послуги відпочинку та культури 101,3 100,6 100,0 102,3 109,3 

Газети, книжки та канцелярські 

товари 100,4 100,6 100,9 102,1 102,1 

Освіта 100,0 100,0 100,0 100,7 104,5 

Дошкільна та початкова освіта  100,0 100,0 100,0 103,6 126,5 

Середня освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вища освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ресторани та готелі 101,9 101,5 101,5 105,9 103,8 

Різні товари та послуги 101,6 96,9 100,6 99,6 103,1 
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Індекси споживчих цін  
у 2018–2019 роках 

(до попереднього місяця; відсотків) 
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НАУКА 
 
 

Упродовж 2018р. наукові дослідження і розробки в області 

виконували 15 організацій, 60% з яких відносяться до підприємницького 

сектору економіки, 26,7% – до державного та 13,3% – до сектору вищої 

освіти. 

 Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок у 2018р. становив 100,8 млн.грн. Розподіл загального обсягу 

витрат за видами наведено в таблиці. 
 

 
Усього, 

тис.грн 

У % до 

загального 

обсягу 

Загальний обсяг витрат 100762,4 100,0 

у тому числі   

внутрішні поточні витрати 98291,1 97,5 

з них   

витрати на оплату праці персоналу 80557,8 79,9 

інші поточні витрати 17733,3 17,6 

капітальні витрати на наукові дослідження і 

розробки 2471,3 2,5 

 

За видами робіт витрати на виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок склали 87,4% загального обсягу витрат  

(88,1 млн.грн), прикладних наукових досліджень – 9,3% (9,4 млн.грн), 

фундаментальних наукових досліджень – 3,3% (3,3 млн.грн).  

Основним джерелом фінансування наукових та науково-технічних 

робіт, були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких 

профінансовано 89,5% витрат. За рахунок коштів держбюджету 

профінансовано 7,9% витрат.  

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, склала 467 осіб, з яких 75,6% – дослідники, 15,6% – допоміжний 

персонал, 8,8% – техніки. Науковий ступінь доктора наук мали 11 осіб, 

доктора філософії (кандидата наук) – 67 осіб. 
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