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Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у Новоукраїнському районі за І квартал

2
За І квартал 2012р.
у Новоукраїнському, що
районі
в 2,1введено
раза більше
в експлуатацію
ніж
Частка
за відповідний
житла,
3 квартири
введеного
період
загаль
мину
в ра

У сільській місцевості введено 63,4% загального обсягу житла по району.

Наявність зернових культур на підприємствах району станом на 1 травня 2012 року

На 1 травня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та
підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності
746,1 тис.т зерна (на 33,1% більше проти 1 травня 2011р.), у т.ч. 365,4 тис.т пшениці, 79,5
тис.т ячменю, 264,3 тис.т кукурудзи, 2,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних
підприємствах (крім малих) зберігалося 402,4 тис.т зерна (в 1,7 р.б.), в т.ч. 185,6 тис.т
пшениці, 123,7 тис.т кукурудзи, 69,8 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та
зернопереробні підприємства мали в наявності 343,7 тис.т зерна (на 4,3% більше), в т.ч.
зернозберігаючі – 276,9 тис.т (на 7,2% більше).

У сільськогосподарських підприємствах та на зернозберігаючих та
зернопереробних підприємствах Новоукраїнського району було в наявності 67,9 тис.т
зернових культур (на 40,2% більше ніж на 1 травня 2011р.), в т.ч. пшениці – 29,6 тис.т (в
1,9 р.б.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося зернових культур 34,1
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тис.т (в 1,8 р.б. порівняно з 1 травня 2011р.), з них пшениці – 17,4 тис.т (в 1,9 р.б.).

Діяльність будівельних підприємств Новоукраїнського району за січень–квітень
2012 року

У січні–квітні 2012р. будівельними підприємствами Новоукраїнського району
виконано робіт на суму 0,6 млн.грн., що майже в 2 рази більше порівняно з січнем–квітнем
2011р. (по області – на 0,5%). Їх частка становила 0,6% загального обсягу будівельних
робіт по області.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та
технічного переозброєння припало 53,2% загального обсягу будівельних робіт, з
поточного ремонту – 23,5%, решта – з капітального ремонту.

На збільшення обсягів робіт вплинула робота підприємств, які займалися будівництвом та
ремонтом будівель і споруд.

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–березень 2012 року

Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили 30,2 млн.дол.
США, імпорту – 29,5 млн.дол. Питома вага експорту товарів до країн ЄС у зовнішній
торгівлі області склала 25%, імпорту – 46%.

У січні–березні 2012р. зовнішньоторговельні операції проводились з 24 країнами
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Європейського Союзу. Найбільші обсяги товарів експортовано до Іспанії, Польщі,
Франції, Італії.

Найбільше експортовано зернових культур – 35%, насіння і плодів олійних рослин –
32%, залишків та відходів харчової промисловості – 16%.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти тваринного
походження, продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім
залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з
нею галузей промисловості.

Експорт товарів Новоукраїнського району за січень–березень 2012 року

Експорт товарів у січні–березні 2012р. становив 0,4 млн.дол. США або 0,3%
загального обсягу експорту області.

Експортні поставки підприємства району здійснювали до 3 країн cвіту. Основними
ринками збуту продукції були країни СНД.

В товарній структурі експорту переважали мінеральні продукти, вироби з каменю,
гіпсу, цементу.

Експорт товарів за січень–березень 2012 року
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Обсяг експорту товарів області становив 120,2 млн.дол. США і порівняно з
січнем–березнем 2011р. збільшився на 17,1%.

Область експортувала товари до 65 країн світу, серед яких найбільші поставки
здійснювались до Російської Федерації, Єгипту, Іспанії, Білорусі, та Індії.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження (36% загального обсягу
експорту), машин, обладнання та механізмів (26%), жирів та олії тваринного або
рослинного походження (22%), решта – готові харчові продукти, мінеральні продукти
тощо.

Роздрібна торгівля області за 2011 рік

(за уточненими даними)

У 2011 році підприємствами-юридичними особами (торговими, промисловими,
сільськогосподарськими тощо), які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства, реалізовано товарів на суму понад 5324 млн.грн., що в
порівнянних цінах на 8,7% більше обсягу 2010 року.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне
господарство, частка продажу продовольчих товарів становила майже 42%.

У торговій мережі серед продовольчих товарів найбільшу частку займав продаж
алкогольних напоїв, м’ясопродуктів, тютюнових та кондитерських виробів, молочної
продукції, безалкогольних напоїв, хліба та хлібобулочних виробів, рибопродуктів, серед
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непродовольчих товарів – бензину, фармацевтичних товарів, автомобілів та автотоварів,
дизельного пального.

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив понад
74% усіх реалізованих товарів.

Станом на 1 січня 2012р. запаси товарів у торговій мережі та на складах
підприємств роздрібної торгівлі складали майже 473 млн.грн., що забезпечувало 34 дні
роботи торгівлі.

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією за січень–березень
2012 року

У січні–березні Російська Федерація залишалася найбільшим торговельним
партнером області: частка в загальному обсязі обласного експорту товарів склала 25%,
імпорту – майже 5%.

Порівняно з січнем–березнем 2011р. обсяги експорту товарів до Росії зменшилися
на 1,5%, імпорту з Росії – на 51,8% і становили відповідно 30,4 млн.дол. США та 2,8
млн.дол.

До Росії експортували переважно механічні машини (61% загального обсягу
експорту), мінеральні продукти (12%), жири та олії тваринного або рослинного
походження (9%).

Основу імпортних надходжень склали механічні машини (25%), електричні машини
(22%), алюміній і вироби з нього (16%), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
(13%).
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Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень–квітень 2012
року

У січні–квітні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 105
млн.грн., що на 0,5% більше порівняно з січнем–квітнем 2011р.

На збільшення обсягів будівництва в січні–квітні 2012р. порівняно з січнем–квітнем
2011р. в основному вплинула робота підприємств, які займалися будівництвом будівель
та установленням інженерного устатковання будівель та споруд. Обсяги робіт цих
підприємств зросли на 3,9% та 10,3%, а питома вага в загальному обсязі будівництва
становила 69% та 15,4% відповідно.

У січні–квітні 2012р. обсяги будівництва збільшили підприємства міст Світловодська,
Кіровограда, Олександрії, Знам’янки, Новоукраїнського, Гайворонського, Петрівського,
Новомиргородського, Бобринецького та Добровеличківського районів.

Сприятливі умови склались для підприємств Вільшанського та Світловодського
районів.

У зв’язку з відсутністю замовлень та недостатнім фінансуванням скоротили обсяги
будівництва порівняно з січнем–квітнем 2011р. підприємства Новоархангельського,
Голованівського, Маловисківського, Долинського, Кіровоградського та
Олександрівського районів.

Будівельні підприємства Знам’янського, Компаніївського, Новгородківського,
Олександрійського, Онуфріївського, Ульяновського та Устинівського районів будівельні
роботи не виконували.
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У квітні 2012р. працювало більше половини (53,7%) загальної кількості будівельних
підприємств області.

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємства
ми
області за
січень
–
квітень
2012
року

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
сільськогосподарської продукції за січень–квітень 2012р. порівняно з січнем–квітнем
2011р. збільшився в 2 рази, що зумовлено збільшенням обсягів реалізації продукції
рослинництва в 2,1 раза та продукції тваринництва – в 1,5 раза. Частка продукції
рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 91,2%, тваринництва –
8,8% (у січні–квітні 2011р. – відповідно 88,6% та 11,4%).

Сільськогосподарськими підприємствами області за січень – квітень 2012р.
реалізовано 473,7 тис.т зернових культур, у т.ч. пшениці – 106,9 тис.т, ячменю – 29,1
тис.т, насіння соняшнику – 221 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 5,4 тис.т, молока та
молочних продуктів – 11,7 тис.т, яєць – 76,9 млн.шт.

Порівняно з січнем – квітнем 2011р. обсяг реалізації зернових культур збільшився в
2,1 раза, ячменю – в 1,8 раза, насіння соняшнику – в 2,4 раза, худоби та птиці (у живій
вазі) – в 1,5 раза, молока та молочних продуктів – на 19,1%, яєць – на 4%. Разом з тим
спостерігалось зменшення обсягів реалізації пшениці на 3,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у
січні–квітні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. знизились на 8,8%, у т.ч. на
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продукцію рослинництва – на 10,4%, продукцію тваринництва – зросли на 24,2%.

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих потужностей у
Кіровоградській області за І квартал 2012 року

За І квартал 2012р. в експлуатацію введено 30,7 тис.м 2 загальної площі житла, що
в 3,2 раза більше ніж за відповідний період минулого року. Індивідуальними
забудовниками введено в дію 81,5% загального обсягу житла.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів
обласний центр, де збудовано 28,6% загального обсягу житла. Значну частку житла
введено також у Кіровоградському (16,1%), Голованівському (15,1%) районах та місті
Олександрії (6,8%).

Зросли обсяги введеного житла в містах Кіровограді, Олександрії та Світловодську,
Олександрійському, Долинському, Знам’янському, Кірово-градському, Петрівському,
Ульяновському, Новоукраїнському та Бобри-нецькому районах, скоротились – у
м.Знам’янці та Новгородківському районі.

У І кварталі 2012р. не вводились житлові будівлі у Вільшанському, Гайворонському,
Добровеличківському та Маловисківському районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери введено в експлуатацію перинатальний
центр на 60 ліжок та лікувально-діагностичний центр на 13 відвідувань за зміну у
м.Кіровограді, дитячо-юнацький центр творчості школярів на 150 учнівських місць у
м.Олександрії, дитячий будинок на 60 місць у c.Войнівка Олександрійського району та
спортивний зал на 750 м 2 тренувальної площі в смт Олександрівка.
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У І кварталі 2012р. завершено будівництво та введено в експлуатацію 14,8 км ліній
електропередачі, 19,5 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 0,4 км
місцевих водопровідних мереж, потужності з виробництва хлібобулочних виробів,
столярних виробів, по переробці сільськогосподарської продукції, кар’єр з видобування
ільменітових пісків, комплекс по збагаченню каолінів, дільницю термічної утилізації
промислових відходів, зерноочисний сушильний пункт, склади, магазини, адміністративні
будівлі, церкву, мінікотельні та інші об’єкти.

Демографічна ситуація в Новоукраїнському районі на 1 квітня 2012 року

Станом на 1 квітня 2012р. в області, за оцінкою, проживало 1000,5 тис. осіб.
Внаслідок демографічних процесів за січень–березень 2012р. чисельність населення
скоротилася на 1,9 тис. осіб (на 7,8 особи у розрахунку на 1000 жителів).

Станом на 1 квітня 2012р.у районі проживало 43,7 тис. осіб (4,4% загальної
чисельності населення області). За січень–березень 2012р. чисельність населення
району зменшилась на 124 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 11,4 особи.

Скорочення населення району стало наслідком перевищення природної складової
(число померлих більше числа народжених на 125 осіб) над позитивним сальдо міграції
(число прибулих більше числа тих, хто виїхав за межі району на одну особу).

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації за січень–квітень 2012 року

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та
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підприємцями-фізичними особами за січень–квітень 2012р. становив 3841 млн.грн., що на
16% більше обороту січня–квітня 2011р. Оборот ресторанного господарства (включаючи
оборот підприємців-фізичних осіб) зріс на 2,9% і становив 84,7 млн.грн. Загальний обсяг
продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації становив 3925,7 млн.грн., що на
15,6% більше обсягу січня–квітня 2011р. У структурі загального продажу обсяг
роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб складав 45,6%,
підприємців-фізичних осіб – 39,3%, решта – організованих ринків з продажу
сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків. Обсяг роздрібного
товарообороту підприємств-юридичних осіб становив 1790,8 млн.грн., що в порівнянних
цінах на 16,2% більше ніж у січні–квітні 2011р. Обсяг обороту роздрібної торгівлі в
розрахунку на одну особу в середньому за місяць по області становив 957,9 грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції на підприємствах району за січень –
квітень 2012 року

Аграрними підприємствами області за січень–квітень 2012р. реалізовано 473,7 тис.т
зернових культур, у т.ч. насіння соняшнику – 221 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) –
5,4 тис.т, молока та молочних продуктів – 11,7 тис.т, яєць – 76,9 млн.шт.

Підприємствами Новоукраїнського району реалізовано зернових культур в 2 раза
більше порівняно з січнем – квітнем 2011р. та становило 70,6 тис.т, насіння соняшнику – у
1,8 р.б. (14,4 тис.т), молока та молочних продуктів – на 22,4% більше (0,5 тис.т),. Разом з
тим зменшилися обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) на 9,9% (0,4 тис.т), яєць
– на 17,9% менше (32 тис.шт).

Робота підприємств авіаційного транспорту області за січень–квітень 2012 року

Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами авіаційного
транспорту області за cічень–квітень 2012р. перевезено 0,9 тис.т вантажів, що на 34,1%
менше ніж за січень–квітень 2011р. Порівняно з відповідним періодом 2011р.
вантажооборот авіаційного транспорту зменшився на 42,7% і склав 0,4 млн.ткм.
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Кількість перевезених пасажирів за січень–квітень 2012р. зменшилась на 33,6%
порівняно з відповідним періодом 2011р. і становила 15,6 тис.осіб, пасажирооборот
зменшився на 34% і становив 6,6 млн.пас.км.

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах у січні–квітні 2012 року

Порівняно з січнем–квітнем 2011 року в сільськогосподарських підприємствах
Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось в 1,5 раза та становило 5,6
тис.т, молока – на 12,7% (14,2 тис.т), яєць – на 0,6% (79,4 млн.шт).

Сільськогосподарськими підприємствами Новоукраїнського району (крім малих) у
січні–квітні 2012р. реалізовано на забій худоби та птиці 500,2 т живої ваги, вироблено
926 т молока, яєць – 93,9 тис. штук.

Порівняно з січнем–квітнем 2011р. виробництво м’яса збільшилося на 28,5 т (на 6%),
молока – на 151,1 т (на 19,5%), яєць – зменшилося на 32,5 тис. штук (на 25,7%).

Надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 189 кг (на
17,9%) і становив 1245 кг.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та
нагулі у січні–квітні 2012р. порівняно з січнем–квітнем 2011р. збільшилися на 36 г і
становили 471 г, свиней – на 19 г (263 г) (в середньому по області – 450 г та 352 г).

Станом на 1 травня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах району
налічувалось 3,1 тис.голів великої рогатої худоби, в т.ч. корів – 0,8 тис.голів, свиней –

11 / 15

Новоукраїнська міська рада - За даними Головного управління статистики у Кіровоградській област
&bull;&bull;Вівторок&bull;, 22 &bull;травня&bull; 2012, 13:03&bull;

14,7 тис.голів, овець та кіз – 1,9 тис.голів, птиці всіх видів – 16,8 тис.голів.

Зміни споживчих цін в області у квітні 2012 року

Індекс споживчих цін в області у квітні 2012р. порівняно з березнем становив
100,0%, з початку року – 100,4% (по Україні – 100,0% та 100,7% відповідно).

На споживчому ринку в квітні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої знизились на 0,3%. Найбільше (на 7,5%) подешевшали яйця. На 4,2–0,4% знизилися
ціни на молоко, овочі, масло, олію, цукор, продукти переробки зернових, сир, м’який сир
(творог), інші молочні продукти, рис, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби.
Разом з цим на 5,1–0,5% подорожчали сало, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти,
безалкогольні напої.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 0,9% зумовлене насамперед
підвищенням цін на тютюнові вироби на 1,5%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,5% відбулося за рахунок
подорожчання амбулаторних послуг на 1,9%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 2,4% в основному відбулося за рахунок
подорожчання палива та мастил на 5,2%. Крім того, зросла вартість перевезень
залізничним (на 4,4%) та автодорожнім (на 1,1%) пасажирським транспортом.

Сівба ярих культур господарствами області станом на 3 травня 2012 року

Станом на 3 травня 2012р. усіма категоріями господарств області ярі культури (з
урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 564,3
тис. га, що на 6,2% більше ніж на 29 квітня 2011р., у т.ч. по ярому клину – на площі 538,1
тис.га, на 3% більше. Посіви ярих культур зросли у сільськогосподарських підприємствах
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14 районів, значно – Бобринецького (в 1,8 раза), Онуфріївського (на 42,8%) та
Устинівського (на 34,9%) районів.

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину в усіх категоріях
господарств посіяно на площі 120,2 тис.га, що на 18,4% менше порівняно з 29 квітня
2011р., з них ячменю – 103,9 тис.га (на 15,7% менше).

Порівняно з 29 квітня 2011р. посіви сої збільшилися на 42,2% та становили 45,8
тис.га, кукурудзи на зерно – на 41,9% (160,9 тис.га), картоплі – на 0,2% (41,7 тис.га),
зменшилися посіви цукрових буряків (фабричних) на 7,8% (19 тис.га), соняшнику на
зерно – на 10,7% (128,3 тис.га), кользи (ріпаку ярого) – на 18,2% (0,6 тис.га), овочів – на
1,9% (15,2 тис.га).

У структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) становили
22,3% (торік – 28,2%), кукурудза на зерно –29,9% (21,7%), соняшник на зерно – 23,8%
(27,5%), цукрові буряки (фабричні) – 3,5% (3,9%), картопля та овочі – 10,6% (10,9%)
посівної площі.

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), із 358,1 тис.га
озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2011р., у зимовий та весняний період
загинуло 75,8 тис.га (21,2% до посіяного), у т.ч. озимих на зерно – 50,3 тис.га (16,9%).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами
Новоукраїнського району за січень–березень 2012 року

За січень–березень 2012р. підприємствами Новоукраїнського району реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11,8 млн.грн., що становило 0,4%
загального обсягу реалізованої продукції по області. (Для порівняння: Кіровоградського
– 36,5 млн.грн. (1,3%), Добровеличківського – 14 млн.грн. (0,5%), Бобринецького – 1,1
млн.грн. (0,04%) районів). Серед міст та районів області за цим показником район посів
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10 місце.

На добувну промисловість району припадало 51,6% реалізованої про-дукції, решта
– на переробну промисловість. Значну частку в обсягах реалізованої продукції добувної
промисловості становила реалізація продукції підприємствами з добування піску та
глини; з виробництва харчових продуктів та напоїв – виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної промисловості.

На кожного мешканця району в середньому припало 267,6 грн. реалізованої
промислової продукції, що на 90,3% менше ніж у середньому по області. За цим
показником район зайняв 11 місце серед міст та районів області.

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією за січень–березень
2012 року

У січні–березні Російська Федерація залишалася найбільшим торговельним
партнером області: частка в загальному обсязі обласного експорту товарів склала 25%,
імпорту – майже 5%.

Порівняно з січнем–березнем 2011р. обсяги експорту товарів до Росії зменшилися
на 1,5%, імпорту з Росії – на 51,8% і становили відповідно 30,4 млн.дол. США та 2,8
млн.дол.

До Росії експортували переважно механічні машини (61% загального обсягу
експорту), мінеральні продукти (12%), жири та олії тваринного або рослинного
походження (9%).

Основу імпортних надходжень склали механічні машини (25%), електричні машини
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(22%), алюміній і вироби з нього (16%), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
(13%)
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