Увага!
Шановні користувачі статистичної
інформації!
Головним управлінням статистики підготовлено
комплексний статистичний
збірник
“Статистичний
щорічник Кіровоградської області за 2016 рік”.
Збірник містить широкий
спектр статистичних показників
соціально-економічного становища області, які наведено в
динаміці за 2000, 2005, 2010,
2014–2016 роки. Деякі розділи
збірника доповнені таблицями,
показники
в
яких
надані
у ретроспективі з 1939 року.
Окремі показники за 2016 рік
є попередніми і будуть уточнені
в
наступних
статистичних
виданнях, а показники за
попередні роки уточнені по
відношенню
до
раніше
опублікованих.
Статистичні показники розподілені за видами
економічної або промислової (будівельної) діяльності,
видами продукції, організаційно-правовими формами.
Назви видів економічної діяльності наведено відповідно
до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010,
затвердженої наказом Держспоживстандарту України від
11.10.2010р.
№457.
Значну
кількість
показників
у збірнику наведено у розрізі районів і міст обласного
значення, відповідно до адміністративно-територіального
устрою області.
Збірник сформовано за наступними розділами:
населення та міграція, ринок праці, доходи та умови
життя, населені пункти та житло, освіта, охорона
здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок,
спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє
середовище та природні ресурси, національні рахунки,
фінанси, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств
і організацій України, енергетика, промисловість, сільське

господарство, мисливство, лісове господарство, рибне
господарство,
будівництво,
капітальні
інвестиції,
транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність,
внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та
інновації. В окремі розділи виділено основні геополітичні,
економічні характеристики області та міжрегіональні
зіставлення.
При підготовці збірника використано матеріали
структурних
підрозділів
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації та територіальних органів
міністерств і відомств України в області.

Вартість видання в електронному вигляді – 181,00 грн.
Чекаємо
Ваших
замовлень
на
придбання
статистичного
збірника
“Статистичний
щорічник
Кіровоградської області за 2016 рік” за адресою:
25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, кім. 208
телефон: 33-30-50, факс: 33-32-40
електронна пошта: gus@kr.ukrstat.gov.ua

Пропонуємо ознайомитися зі змістом збірника та
одним із його розділів

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1.

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Географічне положення. Природно-ресурсний потенціал
Адміністративно-територіальний поділ
Основні соціально-економічні показники
Індекси основних соціально-економічних показників
Один день області
Питома вага області в економіці України

2.

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

2.1.

Чисельність наявного населення (за оцінкою) по містах та
районах
Кількість адміністративно-територіальних одиниць
по містах та районах
Чисельність населення (за оцінкою)
Чисельність наявного населення
Розподіл постійного населення за статтю та віком
Розподіл постійного населення за статтю
по містах та районах
Розподіл постійного населення (за оцінкою) за місцем
проживання та віковими групами
Розподіл постійного населення (за оцінкою) за окремими
віковими групами по містах та районах
Кількість пенсіонерів
Кількість пенсіонерів, які одержували пенсію
в органах Пенсійного фонду, по містах та районах
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності
та природного приросту, скорочення (–) населення з 1940 року
Кількість народжених, померлих та природний приріст,
скорочення (–) населення

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності
та природного приросту, скорочення (–) населення
по містах та районах у 2016 році

2.14.

Розподіл народжених за статтю

2.15.

Коефіцієнти народжуваності за віковими групами

2.16.
2.17.

Сумарний коефіцієнт народжуваності
Частка дітей, народжених жінками, які не перебували
у зареєстрованому шлюбі
Розподіл народжених за шлюбним станом матерів
та порядком народження

2.18.
2.19.

Коефіцієнти смертності населення за віковими групами

2.20.

Кількість померлих дітей у віці до 1 року

2.21.
2.22.

2.26.

Смертність населення за основними причинами
Кількість померлих дітей у віці до 1 року
по містах та районах
Середня очікувана тривалість життя за статтю та віковими
групами у 2016 році
Шлюби та розлучення
Розподіл зареєстрованих шлюбів за дошлюбним станом
подружжя
Міграційний рух населення по містах та районах у 2016 році

3.

РИНОК ПРАЦІ

3.1.
3.2.

Населення за економічною активністю
Населення за економічною активністю, статтю та місцем
проживання у 2016 році
Зайнятість населення
Зайнятість населення за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників підприємств, установ,
організацій за видами економічної діяльності
Економічна активність населення за статтю за віковими групами
у 2016 році
Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, за
віковими групами у 2016 році
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2016 році

2.23.
2.24.
2.25.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.

Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості
за статтю у 2016 році
Попит та пропозиція робочої сили за видами економічної
діяльності
Попит та пропозиція робочої сили по міських та районних
центрах зайнятості
Попит та пропозиція робочої сили за професійними
групами
Працевлаштування зареєстрованих безробітних по міських
та районних центрах зайнятості
Тривалість зареєстрованого безробіття по міських
та районних центрах зайнятості у 2016 році
Середньооблікова кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників
по містах та районах
Середньооблікова кількість штатних працівників
по містах та районах за 2016 рік
Середньооблікова кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у промисловості
Рівень прийому та вибуття працівників за видами економічної
діяльності у 2016 році
Використання робочого часу працівників за видами економічної
діяльності у 2016 році
З
Використання
робочого часу працівників за видами економічної
діяльності у промисловості у 2016 році
Стан укладання колективних договорів за видами економічної
діяльності
Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
найманих працівників
Розподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної
заробітної плати у грудні 2014–2016 років
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників по
містах та районах
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за
видами економічної діяльності
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників
за видами економічної діяльності у промисловості
Кількість та номінальна заробітна плата працівників за статтю за
видами економічної діяльності у 2016 році

4.

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Доходи, витрати та заощадження населення
Структура доходів населення у 2016 році
Структура витрат і заощаджень населення у 2016 році
Частка доходів і витрат населення області в загальних
обсягах України
Середній розмір місячної пенсії
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які
перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду
по містах та районах
Диференціація життєвого рівня населення
Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей
у їх складі
Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів
і наявністю дітей
Розподіл домогосподарств з дітьми за кількістю дітей
у їх складі та типами поселень
Розподіл населення за рівнем середньодушових
еквівалентних грошових доходів
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових
еквівалентних грошових доходів
Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових
еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у їх
складі у 2015 році
Структура грошових витрат домогосподарств
Структура грошових витрат домогосподарств з дітьми залежно
від кількості дітей у їх складі
Структура грошових витрат домогосподарств із різними
середньодушовими еквівалентними грошовими доходами
у 2015 році
Розподіл населення за рівнем середньодушових
еквівалентних загальних доходів
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових
еквівалентних загальних доходів
Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових
еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей
у їх складі у 2015 році
Структура сукупних витрат домогосподарств

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.
4.19.

4.20.

4.36.

Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми
залежно від кількості дітей у їх складі
Структура сукупних витрат домогосподарств із різними
середньодушовими еквівалентними загальними доходами
у 2015 році
Структура витрат домогосподарств за основними
статтями споживчих витрат у 2015 році
Структура грошових доходів домогосподарств
Структура грошових доходів домогосподарств з дітьми залежно
від кількості дітей у їх складі
Структура грошових доходів домогосподарств із різними
середньодушовими еквівалентними грошовими доходами
у 2015 році
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми
залежно від кількості дітей у їх складі
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними
середньодушовими еквівалентними загальними доходами
у 2015 році
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
із різними середньодушовими еквівалентними загальними
доходами у 2015 році
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових
еквівалентних загальних доходів
Споживання основних продуктів харчування
населенням області порівняно з Україною
Розподіл домогосподарств за наявністю товарів
тривалого користування
Розподіл населення за доступом до послуг Інтернету

5.

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Житловий фонд
Обладнання житлового фонду
Житловий фонд по містах та районах
Міський житловий фонд по містах та районах
Ветхий житловий фонд по містах та районах

4.21.
4.22.

4.23.
4.24.
4.25.
4.26.

4.27.
4.28.
4.29.

4.30.
4.31.
4.32.

4.33.

4.34.
4.35.

5.6.

Аварійний житловий фонд по містах та районах

6.

ОСВІТА

6.1.
6.2.
6.3.

6.20.
6.21.
6.22.

Дошкільні навчальні заклади
Дошкільні навчальні заклади по містах та районах
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
по містах та районах
Розподіл дітей у дошкільних навчальних закладах
за мовами виховання по містах та районах
Загальноосвітні та вищі навчальні заклади
у 1940–2016 роках
Загальноосвітні навчальні заклади
Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах
Загальноосвітні навчальні заклади по містах та районах
Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу
по містах та районах на початок 2016/17 навчального року
Денні загальноосвітні навчальні заклади
Змінність занять у денних загальноосвітніх
навчальних закладах
Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних
закладів за мовами навчання по містах та районах
Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами
Професійно-технічні навчальні заклади
Підготовка (випуск) кваліфікованих робітників професійнотехнічними навчальними закладами по містах та районах
Вищі навчальні заклади
Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка
фахівців за джерелами фінансування їх навчання
за освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2016 році
Вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації
по містах та районах
Вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації
Підготовка аспірантів
Підготовка докторантів

7.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

7.1.
7.2.

Мережа та кадри закладів охорони здоров’я
Основні показники охорони здоров’я

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

6.19.

7.19.
7.20.

Захворюваність за класами хвороб
Захворюваність на злоякісні новоутворення
Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими
локалізаціями у 2016 році
Захворюваність на активний туберкульоз
Захворюваність на активний туберкульоз по містах та районах
Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок
уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)
Захворюваність на венеричні хвороби
Аборти
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД
Кількість інвалідів по містах та районах
Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів
(дорослих і дітей та молоді)
Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів
(дорослих і дітей та молоді) по містах та районах
Надання цільової грошової допомоги непрацездатним
громадянам з мінімальними доходами
Надання грошової та натуральної допомоги громадянам,
які перебували у складних життєвих обставинах у 2016 році
Державна допомога сім’ям з дітьми у 2016 році
Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту
для дітей у 2016 році
Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї у 2016 році
Надання населенню субсидій по містах та районах у 2016 році

8.

КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Основні заклади культури та мистецтва у 1940–1990 роках
Театри, концертні організації та музеї
Бібліотеки, демонстратори фільмів та клубні заклади
Заклади культури та мистецтва по містах та районах
Забезпеченість населення закладами культури
по містах та районах
Школи естетичного виховання
Колективні засоби розміщування у 2016 році
Готелі та аналогічні засоби розміщування
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування
та їх використання

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.

Санаторно-курортні і оздоровчі заклади
Фізкультурно-оздоровча робота у 2016 році
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
Спортивні споруди
Розподіл туристів за категоріями
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
які працювали влітку 2016 року по містах та районах

9.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

9.1.
9.2.
9.3.

9.12.

Кількість виявлених злочинів за окремими видами
Кількість виявлених злочинів по містах та районах
Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими
засобами та прекурсорами
Кількість засуджених за вироками судів, що набрали
законної чинності, за окремими видами злочинів
Склад засуджених
Розподіл засуджених за основними мірами покарання
Питома вага молоді (у віці до 30 років),
засудженої за окремі види злочинів
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів
Кількість і склад дітей, які перебували на обліку
в підрозділах превентивної діяльності з ювенальної превенції
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної
відповідальності, за видами правопорушень
Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку
цивільного судочинства
Послуги державних нотаріальних контор

10.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

ЗЕМЛЯ

10.1.

Землі Кіровоградської області
ВОДНІ РЕСУРСИ

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Основні показники водопостачання і водовідведення
Забір та використання прісної води
Оборотне та повторно-послідовне водозабезпечення
Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти
по містах та районах у 2016 році

ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря
10.7. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення по містах та районах
10.8. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення за видами економічної діяльності у 2016 році
10.9. Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду
вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення по містах та районах у 2016 році
10.10. Впровадження повітроохоронних заходів у 2016 році
10.6.

ВІДХОДИ

10.11. Основні показники утворення та поводження з відходами
10.12. Утворення відходів за класами небезпеки
10.13. Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях
видалення відходів за класами небезпеки
10.14. Поводження з відходами за категоріями матеріалів
у 2016 році
10.15. Утворення відходів за видами економічної діяльності
підприємств і в домогосподарствах
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

10.16. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону
навколишнього природного середовища
10.17. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища за напрямами
10.18. Поточні витрати на охорону навколишнього природного
середовища за напрямами
10.19. Витрати на охорону навколишнього природного середовища за
видами економічної діяльності у 2016 році
11.

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ

11.1.
11.2.

Валовий регіональний продукт
Індекси фізичного обсягу валового регіонального
продукту
Формування показника валового регіонального продукту
Формування показника випуску товарів та послуг
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу
Випуск товарів та послуг і валова додана вартість
за видами економічної діяльності

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Частка області у випуску товарів та послуг і валовій доданій
вартості України за видами економічної діяльності
11.8. Структура випуску товарів та послуг і валової доданої
вартості за видами економічної діяльності
11.9. Індекси фізичного обсягу випуску товарів та послуг
і валової доданої вартості за видами економічної діяльності
11.10. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості
у розрахунку на одну особу
11.7.

12.

ФІНАНСИ

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Доходи і видатки місцевих бюджетів у 2016 році
Структура бюджетів у 2016 році
Надходження доходів до державного бюджету у 2015–2016 роках
Надходження доходів до місцевих бюджетів у 2015–2016 роках
Видатки місцевих бюджетів у 2015–2016 роках
Надходження до місцевих бюджетів по основних
бюджетоутворюючих платежах у 2015–2016 роках
Зміна обсягу надходжень до місцевих бюджетів по основних
бюджетоутворюючих платежах у 2015–2016 роках

12.7.
13.

ЦІНИ

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Індекси цін
Індекси споживчих цін у 2005–2016 роках
Індекси споживчих цін
Індекси споживчих цін і тарифів на основні групи товарів
та послуг
Індекси цін реалізації продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами

13.5.
14.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

14.1.
14.2.
14.3.

Кількість юридичних осіб по містах та районах
Кількість
6
юридичних осіб за організаційними формами
Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності

15.

ЕНЕРГЕТИКА

15.1.

Структура використання палива

15.2.

Використання палива за окремими видами економічної
діяльності у 2016 році

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Структура витрат палива за напрямами використання
у 2016 році
Продаж (відпуск) палива населенню
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії
за 2016 рік
Використання енергії за основними видами економічної
діяльності

16.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.1.
16.2.

Індекси промислової продукції за видами діяльності
Індекси промислової продукції у виробництві харчових
продуктів та напоїв за видами діяльності
Індекси промислової продукції у текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
за видами діяльності
Індекси промислової продукції у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції за видами діяльності
Індекси промислової продукції у виробництві гумових
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції за видами діяльності
Індекси промислової продукції у машинобудуванні
за видами діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності
Виробництво окремих видів харчових продуктів
Виробництво промислової продукції за видами діяльності
Виробництво найважливіших видів харчових продуктів
на одну особу
Виробництво виробів ковбасних за видами
Виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого
зберігання за видами
Виробництво круп за видами
Виробництво м’яса великої рогатої худоби свіжого
чи охолодженого по містах та районах
Виробництво м’яса свиней свіжого чи охолодженого
по містах та районах
Виробництво борошна по містах та районах
Виробництво круп по містах та районах
Виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого
зберігання по містах та районах
Виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій
(крім хімічно модифікованих) по містах та районах

16.3.

16.4.
16.5.

16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
16.17.
16.18.
16.19.

17.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.

17.12.
17.13.
17.14.
17.15.

Продукція сільського господарства
Продукція сільського господарства за категоріями господарств
Продукція сільського господарства по містах та районах
Частка господарств населення у виробництві продукції
сільського господарства
Виробництво продукції сільського господарства на одну особу
Індекси сільськогосподарської продукції
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями
господарств
Основні показники діяльності сільськогосподарських
підприємств
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських
підприємствах
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції у сільськогосподарських підприємствах
Рівень рентабельності виробництва продукції сільського
господарства у сільськогосподарських підприємствах
по містах та районах
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції
сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
Реалізація продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами по містах та районах
у 2016 році
РОСЛИННИЦТВО

17.16. Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь
у 2015 році
17.17. Розподіл сільськогосподарських угідь у 2015 році
17.18. Посівні площі культур сільськогосподарських у 1950–2016 роках
17.19. Посівні площі культур сільськогосподарських
17.20. Посівні площі культур сільськогосподарських по районах
у 2016 році
17.21. Площа, з якої зібрано врожай

17.22. Виробництво культур сільськогосподарських у 1950–2016 роках
17.23. Виробництво культур сільськогосподарських
17.24. Виробництво культур сільськогосподарських
за категоріями господарств
17.25. Виробництво культур зернових та зернобобових по містах та
районах
17.26. Виробництво буряку цукрового фабричного по районах
17.27. Виробництво соняшнику по містах та районах
17.28. Виробництво картоплі по містах та районах
17.29. Виробництво культур овочевих по містах та районах
17.30. Виробництво культур плодових та ягідних по містах та районах
17.31. Урожайність культур сільськогосподарських у 1950–2016 роках
17.32. Урожайність культур сільськогосподарських
17.33. Урожайність культур зернових і зернобобових по районах
у 2016 році
17.34. Урожайність культур сільськогосподарських по районах
у 2016 році
17.35. Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах
ТВАРИННИЦТВО

17.36. Кількість сільськогосподарських тварин
у 1940–2016 роках
17.37. Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями
господарств
17.38. Кількість сільськогосподарських тварин по містах та районах
у 2016 році
17.39. Виробництво основних видів продукції тваринництва
у 1940–2016 роках
17.40. Виробництво основних видів продукції тваринництва
за категоріями господарств
17.41. Виробництво м’яса за видами
17.42. Виробництво м’яса по містах та районах
17.43. Виробництво молока по містах та районах
17.44. Виробництво яєць по містах та районах
17.45. Продуктивність сільськогосподарських тварин
17.46. Середня жива вага однієї сільськогосподарської тварини,
яка продана переробним підприємствам
17.47. Середній річний удій молока від однієї корови
у сільськогосподарських підприємствах по містах та районах

17.48. Надходження продукції тваринництва на переробні
підприємства
МИСЛИВСТВО

17.49. Основні показники ведення мисливського господарства
17.50. Кількість тварин у мисливських господарствах
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

17.51. Ліси та лісовкриті площі
17.52. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового
господарства
17.53. Заготівля ліквідної деревини
17.54. Заготівля ліквідної деревини за сортиментом лісової продукції
17.55. Площі відтворення лісів
17.56. Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності
по містах та районах у 2016 році
17.57. Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи
по містах та районах
17.58. Рубки та заготівля деревини за породним складом деревостанів
у 2016 році
17.59. Площі відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу
по містах та районах
17.60. Захист лісів від шкідників і хвороб
17.61. Площа загибелі лісових деревостанів
РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

17.62. Добування водних біоресурсів за видами
17.63. Добування водних біоресурсів по містах та районах
у 2016 році
18.

БУДІВНИЦТВО

18.1.
18.2.

Індекси будівельної продукції за видами
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами
будівельної продукції
Прийняття в експлуатацію окремих виробничих потужностей
Прийняття в експлуатацію окремих об’єктів
та потужностей сільськогосподарського призначення

18.3.
18.4.

ЖИТЛОВЕ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

18.5.
18.6.

Прийняття в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної
сфери
Прийняття в експлуатацію житла та інших об’єктів
соціальної сфери у сільській місцевості

18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
18.15.
18.16.
18.17.

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
та кількість збудованих квартир
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами
Прийняття в експлуатацію житла по містах та районах
Прийняття в експлуатацію житла
Прийняття в експлуатацію житла на 1000 населення
по містах та районах
Індекси прийнятого в експлуатацію житла
по містах та районах
Прийняття в експлуатацію житла у міських поселеннях
по містах та районах
Прийняття в експлуатацію житла у сільській місцевості
по містах та районах
Прийняття в експлуатацію житла, збудованого
фізичними особами, по містах та районах
Прийняття в експлуатацію житлових будівель
по містах та районах
Прийняття в експлуатацію інших об’єктів соціальної
сфери по містах та районах

19.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.

Капітальні інвестиції за видами активів
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Капітальні інвестиції по містах та районах
Капітальні інвестиції на одну особу по містах та районах
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Структура капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності
Структура капітальних інвестицій за видами промислової
діяльності

19.7.
19.8.
20.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК
ТРАНСПОРТ

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

Перевезення вантажів за видами транспорту
у 1950–2016 роках
Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів
Індекси обсягу перевезення вантажів за видами
транспорту
Вантажооборот за видами транспорту у 1950–2016 роках
Розподіл вантажообороту за видами транспорту

Перевезення вантажів залізничним транспортом
загального користування
20.7. Перевезення вантажів автомобільним транспортом
по містах та районах
20.8. Вантажооборот автомобільного транспорту
по містах та районах
20.9. Відправлення (перевезення) пасажирів за видами
транспорту у 1950–2016 роках
20.10. Індекси обсягу відправлення (перевезення) пасажирів
транспортом загального користування
20.11. Пасажирооборот за видами транспорту у 1950–2016 роках
20.12. Рухомий склад за видами транспорту
20.6.

ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ

20.13. Довжина шляхів сполучення загального користування
у 1950–2016 роках
20.14. Щільність шляхів сполучення загального користування
20.15. Впровадження прогресивних видів шляхів сполучення
20.16. Середня відстань перевезення автомобільним транспортом
20.17. Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях
ЗВ’ЯЗОК

20.18. Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку
20.19. Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку
загального користування
20.20. Забезпеченість населення телефонними апаратами
21.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля товарами за країнами
Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2016 році
Обсяги експорту-імпорту товарів по містах та районах
у 2016 році
21.4. Імпорт давальницької сировини за країнами
21.5. Зовнішня торгівля послугами за країнами
21.6. Структура експорту-імпорту послуг у 2016 році
21.7. Обсяги експорту-імпорту послуг по містах та районах
у 2016 році
21.8. Прямі іноземні інвестиції в економіку області у 2016 році
21.9. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу
в економіці області
21.10. Географічна структура прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку області
на 31 грудня 2016 року
21.1.
21.2.
21.3.

21.11. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у 2016 році
21.12. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
по містах та районах
21.13. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу
по містах та районах
22.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.

22.15.
22.16.
22.17.
22.18.
22.19.

Товарооборот внутрішньої торгівлі
Оптовий товарооборот по містах та районах
Товарна структура оптового товарообороту у 2013–2014 роках
Товарна структура оптового товарообороту у 2015–2016 роках
Основні показники роздрібного товарообороту підприємств
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту
підприємств
Роздрібний товарооборот підприємств по містах та районах
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту
підприємств на одну особу
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу
у міських поселеннях і сільській місцевості
Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів
у роздрібному товарообороті підприємств
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу
по містах та районах
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту
підприємств за товарними групами
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств
Частка продажу споживчих товарів, які вироблені
на території України, через торгову мережу підприємств
Роздрібний продаж окремих продовольчих товарних груп
Роздрібний продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі по містах та районах
Кількість магазинів та їх торгова площа по містах та районах

23.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

23.1.

Основні структурні показники діяльності підприємств
за їх розмірами
Основні структурні показники підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності

22.7.
22.8.
22.9.
22.10.
22.11.
22.12.
22.13.
22.14.

23.2.

23.9.

Розподіл основних структурних показників підприємств
за їх розмірами за видами економічної діяльності
Баланс підприємств за видами економічної діяльності
Структура балансу підприємств за видами економічної
діяльності
Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної
діяльності
Фінансовий результат до оподаткування за видами промислової
діяльності
Рентабельність операційної діяльності за видами економічної
діяльності
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств

24.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

Наукові кадри
Наукові кадри за рівнем освіти
Наукові кадри за галузями наук
Дослідники за рівнем освіти
Дослідники за галузями наук
Дослідники за віком
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень
і розробок за видами витрат
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень
і розробок за джерелами фінансування за видами робіт
у 2016 році
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень
і розробок за галузями наук за видами робіт у 2016 році
Кількість інноваційно активних промислових
підприємств за видами промислової діяльності у 2015 році
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності
в промисловості
Кількість промислових підприємств, що впроваджували
інновації
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння
виробництва нових видів продукції у промисловості
Обсяг реалізованої інноваційної продукції
Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну
продукцію, по містах та районах у 2015 році

23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.

24.8.

24.9.
24.10.
24.11.
24.12.
24.13.
24.14.
24.15.
24.16.

24.17. Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну
продукцію, за видами промислової діяльності у 2015 році
24.18. Кількість упроваджених нових технологічних процесів
на промислових підприємствах по містах та районах у 2015 році
24.19. Кількість упроваджених нових технологічних процесів
на промислових підприємствах за видами економічної діяльності
у 2015 році
24.20. Кількість найменувань упроваджених інноваційних видів
продукції на промислових підприємствах по містах та районах
у 2015 році
24.21. Кількість найменувань упроваджених інноваційних видів
продукції на промислових підприємствах за видами економічної
діяльності у 2015 році
25.

ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

25.1.

Окремі зіставлення по регіонах України у 2016 році

ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дата заснування Кіровоградської області – 10 січня 1939 року
1.1. Географічне положення. Природно-ресурсний потенціал
Кіровоградщина – область у центральній частині України,
розташована на правому березі Дніпра.
Загальна площа Кіровоградської області становить 4,1% всієї
території України. Область межує з такими областями України:
на півночі – з Черкаською, на північному сході – з Полтавською,
на сході та південному сході – Дніпропетровською, на півдні –
Миколаївською, південному заході – Одеською, заході –
Вінницькою.
Територія

24,6 тис.км2 (за даними Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області)

Протяжність
із заходу на схід
з півночі на південь

335 км
150 км

Крайні точки
на півночі
на півдні
на заході
на сході

с.Нагірне, Світловодський район
с.Веселівка, Бобринецький район
с.Котовка, Гайворонський район
с.Куцеволівка, Онуфріївський район

____________________________________________________________________________

Клімат області континентальний, помірно теплий, що
забезпечує сприятливі умови для розвитку сільського господарства.
За
даними
Кіровоградського
обласного
центру
з гідрометеорології середня температура повітря у 2016 році становила
+9,5оС, середня річна відносна вологість повітря – 75%, кількість
опадів – 677 мм при нормі 537 мм.
Середня тривалість сонячного сяйва за даними спостережень
метеостанцій м.Знам’янки та м.Світловодська за рік становить
2086 год, найбільша – у липні (в середньому 356 год), найменша –
у грудні (в середньому 43 год). Абсолютний максимум температури
повітря відмічався плюс 36,0оС, абсолютний мінімум – мінус 23,8оС.

Водні ресурси Кіровоградщини представлені річками,
водосховищами, ставками та підземними водами. В області протікає
1599 річок протяжністю 7234 км, 2795 ставків площею 17,9 тис.га
та 85 водосховищ (1 – без води) площею 9,5 тис.га.
(за даними Кіровоградського обласного управління водних ресурсів)

Найбільші ріки
Дніпро
Південний Буг
Притоки р.Південний Буг
Синюха
Велика Вись
Ятрань
Чорний Ташлик
Інгул
Притоки р.Дніпро
Тясмин
Інгулець
Висунь

Протяжність на
території області; км
68
84
90
166
50
106
175
30
175
16

____________________________________________________________________________

У надрах області є поклади різноманітних корисних копалин –
паливних, рудних, нерудних, гідромінеральних. Паливні корисні
копалини представлені родовищами бурого вугілля, горючих сланців
і торфу. Рудні ресурси – це запаси залізних, нікелевих, хромітових,
марганцевих, уранових та інших руд, а також золота. Особливо багата
область нерудними корисними копалинами, серед яких найбільш
важливі графіт і будівельні матеріали.
Кіровоградщина славиться своїми чорноземами. В області
розвинуте як рослинництво, так і тваринництво. Сільське господарство
області спеціалізується на випуску зернових культур, соняшнику,
городництва та розвитку м’ясо-молочного тваринництва.

1.2. Адміністративно-територіальний поділ
Кількість адміністративно-територіальних одиниць
У складі області 21 адміністративний район, 12 міст (з них
4 міста обласного значення), 27 селищ міського типу, 991 сільський
населений пункт та 5 об’єднаних територіальних громад.
Наявне населення області на 1 січня 2017 року склало
965,7 тис. осіб.
На кожний квадратний кілометр території області припадає
39,3 особи.
_________________
Примітка. Дані про адміністративно-територіальний устрій наведено з довідника
“Україна. Адміністративно-територіальний устрій”, який розміщено на офіційному
веб-сайті Верховної Ради України, та на підставі рішень обласної, міських
та районних рад.
____________________________________________________________________________

1.3. Основні соціально-економічні показники
2000

Валовий регіональний
продукт (у фактичних цінах),
млн.грн

2005

2010

2014

2015

2016

х

6877

15749

28758

38447

…

х

6394

15533

29223

39356

…

2159

6370

14874

25528

33669

…

1860

5923

14670

25940

34465

…

Доходи населення, млн.грн

13011

7451

20213

28901

34576

405592

Індекс споживчих цін
(грудень до грудня
попереднього року), відсотків

125,4

110,0

108,5

124,4

141,3

112,3

Індекс цін реалізації продукції
сільського господарства
сільськогосподарськими
підприємствами (до
попереднього року), відсотків

на одну особу, грн
Валова додана вартість
(у фактичних цінах), млн.грн
на одну особу, грн

156,6

97,1

142,9

133,0

176,7

115,6

Фінансовий результат
до оподаткування, млн.грн

х

х

1392,8

–3263,1

–4187,2

6980,1

Обсяг реалізованої
продукції промисловості3
(у фактичних цінах), млн.грн

х

х

9844,9

20359,1

23479,6

25153,1

5997,3 8404,0

8505,1

11259,7

11000,4

12037,5

рослинництва

4077,5 6439,2

6576,1

9321,7

9056,8

10094,0

тваринництва

1919,8 1964,8

1929,0

1938,0

1943,6

1943,5

Продукція сільського
господарства (у постійних
цінах 2010 року), млн.грн

Капітальні інвестиції 4
(у фактичних цінах), млн.грн

…

…

2123,1

3122,4

4057,1

6355,3

Прийняття в експлуатацію
житла5, тис.м2 загальної площі

78,2

107,6

97,8

56,9

117,1

53,6

Перевезення вантажів усіма
видами транспорту6, млн.т

18,9

30,7

34,5

52,1

…7

46,5

Відправлення (перевезення)
пасажирів транспортом
загального користування8, млн.

85,8

107,6

93,3

58,0

62,9

58,5

479,1 1425,1

4344,6

7534,0

8555,4

9928,9

Роздрібний товарооборот
підприємств (у фактичних
цінах)9, млн.грн
Експорт товарів,
млн.дол. США

51,9

199,4

336,8

820,7

406,6

427,4

Імпорт товарів,
млн.дол. США

28,2

97,9

187,5

201,7

105,4

184,0

Продовження табл. 1.3
2000

2005

2010

Чисельність постійного населення
(на кінець року), тис. осіб

2014

2015

2016

1140,0

1060,8

Чисельність наявного населення
(на кінець року), тис. осіб

1003,6

974,2

966,7

959,3

1146,9

1067,2

1010,0

980,6

973,1

965,7

міське

692,2

651,6

625,4

615,1

611,6

607,2

сільське

454,7

415,6

384,6

365,5

361,5

358,5

–11716 –11220

Природний приріст (скорочення)
населення, осіб

–7121

–6140

–6741

–7418

міські поселення

–5528

–5059

–3535

–3093

–3408

–4182

сільська місцевість

–6188

–6161

–3586

–3047

–3333

–3236

435,2

457,5

431,2

391,1

386,8

375,7

170

624

1815

2789

3282

3974

Кількість зайнятих у віці
15–70 років, тис.
Середньомісячна номінальна
заробітна плата 10, грн

Рівень безробіття населення
у віці 15–70 років, (у відсотках до
економічно активного населення)
(за методологією МОП)
14,9
8,8
8,9
11,2
11,4
12,4
_________________
1
Тут і надалі (табл. 1.4) – грошові доходи населення.
2
Тут і надалі (табл. 1.4) – попередні дані.
3
Дані сформовано за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким
показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).
4
Тут і надалі (табл. 1.4, 1.6) – див. методологічні пояснення до розділу 19.
5
Тут і надалі (табл. 1.4, 1.6) – див. методологічні пояснення до розділу 18.
6
Тут і надалі (табл. 1.4–1.6) – з урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб.
Починаючи з 2005 року дані наведено з урахуванням автомобільних комерційних вантажних
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
7
Тут і надалі (табл. 1.5, 1.6) – дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог
Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної
інформації.
8
Тут і надалі (табл. 1.4–1.6) – з урахуванням автомобільних пасажирських перевезень,
виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.
9
Тут і надалі (табл. 1.4–1.6) – див. методологічні пояснення до розділу 22.
10
Тут і надалі (табл. 1.4) – до 2009 року включно дані наведено без найманих працівників
статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців. Починаючи з 2010 року
дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених
підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

1.4. Індекси основних соціально-економічних показників
(відсотків до попереднього року)
2000

Валовий регіональний
продукт (у цінах
попереднього року)
на одну особу
Валова додана вартість
(у цінах попереднього року)
на одну особу

2005

2010

2014

х

102,4

105,7

100,6

91,7

108,71

х

104,0

106,6

101,3

92,3

...

110,5

100,9

104,9

100,6

92,9

108,81

93,6

…

82,1

101,81

82,9

120,3

97,7
101,6

109,4
147,0

205,8

45,8

104,7

111,8

96,5

92,4

108,3

93,1

80,8

106,3

98,9

97,1

101,2

106,6

117,7
78,8

121,1
107,1

111,9
102,4
105,8
106,9
Реальний наявний
доход населення
128,72
122,7
120,7
89,8
3
Продукція промисловості
123,2
110,5
113,3
100,8
Продукція сільського
господарства (у постійних
цінах 2010 року)
111,2
99,6
101,9
98,2
Капітальні інвестиції 4
…
…
…
78,9
Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла5
75,0
103,7
147,2
52,1
Обсяг виконаних
будівельних робіт5
…
…
…
77,0
Перевезено вантажів
усіма видами транспорту6
87,0
122,3
104,2
124,3
Відправлення (перевезення)
пасажирів транспортом
загального користування7
83,5
123,7
91,6
75,7
Роздрібний товарооборот
підприємств 8
116,89
116,2
110,5
97,5
Кількість зайнятих
у віці 15–70 років
х
102,9
99,7
90,1
Кількість безробітних
у віці 15–70 років,
за методологією МОП
х
80,3
88,9
133,0
Середньомісячна
заробітна плата 10
номінальна
124,2
137,1
119,5
106,9
реальна
94,4
119,7
111,0
94,8
__________________
1
Див. другу виноску до табл. 1.3.
2
Див. першу виноску до табл. 1.3.
3
Див. методологічні пояснення до розділу 16.
4
Див. четверту виноску до табл. 1.3.
5
Див. п’яту виноску до табл. 1.3.
6
Див. шосту виноску до табл. 1.3.
7
Див. восьму виноску до табл. 1.3.
8
Див. дев’яту виноску до табл. 1.3.
9
З урахуванням роздрібного товарообороту ресторанного господарства.
10
Див. десяту виноску до табл. 1.3.

2015

2016

1.5. Один день області
(у середньому за добу, виходячи з календарної кількості днів у році)
2014

2015

2016

Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, т
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене

9,9

6,4

6,3

М’ясо свиней свіже чи охолоджене

17,1

15,6

14,3

Вироби ковбасні

59,3

55,3

48,4

2097,9

1223,5

1606,0

211,8

145,4

…1

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно
модифікованих)
Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно
модифікованих)
Сири жирні

0,9

0,8

1,2

180,2

148,8

93,8

Крупи

28,9

15,2

22,2

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання

56,7

38,5

34,6

Торти

0,3

0,2

0,1

Тістечка

0,2

0,1

0,1

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові,
рулети з маком, рогалики тощо)

3,3

1,7

1,4

Пряники та вироби подібні

0,4

0,3

6,3

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково
чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами,
що містять какао)

7,4

5,7

0,3

Борошно

Цукор білий кристалічний буряковий
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий),
що не містять какао
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні

179,5

…

1

191,2

34,4

32,3

36,4

0,1

0,1

0,1

Виробництво продуктів тваринництва всіма категоріями
господарств
М’ясо (у забійній масі), т

145,8

144,5

142,3

Молоко, тис.т

0,9

0,9

0,8

Яйця, млн.шт

1,4

1,4

1,2

Перевезення вантажів усіма видами транспорту2, тис.т

142,7

138,0

127,5

Відправлення (перевезення) пасажирів транспортом
загального користування3, тис.

159,0

172,2

160,3

20,6

23,4

27,1

Роздрібний товарооборот4, млн.грн
__________________
1
Див. сьому виноску до табл. 1.3.
2
Див. шосту виноску до табл. 1.3.
3
Див. восьму виноску до табл. 1.3.
4
Див. дев’яту виноску до табл. 1.3.

1.6. Питома вага області в економіці України
(відсотків)
2014

2015

2016

Територія

4,1

4,1

4,1

Валовий регіональний продукт

1,8

1,9

…

Випуск товарів і послуг

1,8

1,9

…

Валова додана вартість

1,8

2,1

…

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене

6,5

4,6

3,8

М’ясо великої рогатої худоби, заморожене

2,5

0,7

1,5

М’ясо свиней свіже чи охолоджене

2,4

2,2

2,0

Вироби ковбасні

8,1

8,6

7,4

17,4

12,0

13,3

Сири жирні

0,3

0,2

0,4

Борошно

2,8

2,5

1,6

Крупи

3,0

1,6

2,2

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання

1,5

1,1

1,1

Цукор білий кристалічний буряковий

3,2

…

3,5

Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий),
що не містять какао

6,7

6,2

7,3

Білизна постільна

0,3

0,2

…1

Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби
панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні
машинного та ручного в’язання

0,7

0,6

…1

Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого
чи ґрунтів діатомітових)

2,0

2,4

…1

Блоки та цегла з цементу, бетону
або каменю штучного для будівництва

0,9

0,7

0,7

Елементи конструкцій збірні для будівництва
з цементу, бетону або каменю штучного

3,4

2,6

2,4

Крани мостові на нерухомих опорах

…

42,3

44,6

Промисловість

Олія соняшникова нерафінована та її фракції
(крім хімічно модифікованих)

1

1

Продовження табл. 1.6
2014

2015

2016

Сільське господарство
Виробництво основних видів продукції рослинництва
(у господарствах усіх категорій)
Культури зернові та зернобобові

5,4

5,5

5,6

Буряк цукровий фабричний

3,3

4,7

4,7

Соняшник

11,5

10,5

9,5

Ріпак і кольза

5,0

2,8

5,5

Картопля

2,3

2,5

3,1

Культури овочеві

2,4

2,6

2,5

2,8

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

Свині

3,5

3,6

3,6

Вівці та кози

3,1

3,1

3,0

М’ясо (у забійній масі)

2,2

2,3

2,2

Молоко

2,9

2,9

3,0

Яйця

2,6

3,0

3,0

Перевезення вантажів автомобільним транспортом2

4,0

4,3

3,6

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом3

1,6

2,2

2,3

1,4

1,5

1,8

0,6

1,1

0,6

1,8

1,8

Поголів’я худоби
(у господарствах усіх категорій)
Велика рогата худоба
у тому числі
корови

Виробництво основних видів продуктів тваринництва
(у господарствах усіх категорій)

Транспорт

Інвестиційна та будівельна діяльність
Капітальні інвестиції 4
Прийняття в експлуатацію житла

5

Роздрібна торгівля, ресторанне господарство
Роздрібний товарооборот підприємств 6
__________________
1
Див. сьому виноску до табл. 1.3.
2
Див. шосту виноску до табл. 1.3.
3
Див. восьму виноску до табл. 1.3.
4
Див. четверту виноску до табл. 1.3.
5
Див. п’яту виноску до табл. 1.3.
6
Див. дев’яту виноску до табл. 1.3.

1,8

