Новоукраїнська міська рада - За даними Головного управління статистики від 27.03.2013 р.
&bull;&bull;П'ятниця&bull;, 29 &bull;березня&bull; 2013, 08:23&bull;

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у лютому
2013 року

За лютий 2013р. підприємствами та організаціями області використано на
виробничі, комунально-побутові потреби палива дизельного – 3,9 тис.т, бензину
моторного – 1,3 тис.т, мазутів топкових важких – 0,3 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т.
Крім того, використання газу природного з урахуванням реалізації населенню становило
84,2 млн.куб.м, вугілля кам’яного – 12,5 тис.т.

Порівняно з лютим 2012р. використання палива дизельного збільшилось на 14%.
Водночас зменшилось використання мазутів топкових важких на 78%, вугілля бурого –
на 38,6%, газу природного – на 31,5%, вугілля кам’яного – на 19,7%, бензину моторного –
на 7,3%.

Вилов риби у січні–лютому 2013 року
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Протягом січня–лютого 2013 року підприємствами області, а також фізичними
особами-підприємцями, яким відповідно до чинних правил було надано ліцензії та квоти
на вилов риби на території області, виловлено 40 т риби, що в 2,2 раза більше ніж у
січні–лютому 2012 року.

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського (13,1 т),
Добровеличківського (3,9 т) та Кіровоградського (3,6 т) районів.

Фізичними особами-підприємцями області виловлено 15,1 т риби, що складає 37,8%
загального обсягу.

Надання населенню субсидій за лютий 2013 року

У січні–лютому 2013 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулося 12133 сім’ї, призначено субсидії 10528 сім’ям,
що у 4,5 раза більше порівняно з відповідним періодом 2012 року.

У лютому 2013р. кількість сімей-учасників програми житлових субсидій, які
одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
електроенергії, становила 9,5% загальної кількості сімей області. Середній розмір
призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у лютому 2013 року становив 22,3 грн.

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–лютому 2013 року для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії,
становила 13805,2 тис.грн. Cтаном на 1 березня 2013 року заборгованість відділів
субсидій перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг та
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електроенергії з урахуванням заборгованості попередніх періодів в цілому по області
становила 9830,6 тис.грн.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2013
року звернулося 10629 сімей, призначено субсидії 8813 сім’ям, отримали – 1493 сім’ї на
суму 1339,9 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на
1 березня 2013р. становила 6332,9 тис.грн.

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень–лютий 2013
року

У січні–лютому 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
37,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим
2012р. становив 74,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 60,6% від загального
обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 32,3% та 7,1%
відповідно.

Більше половини (56,3%) будівельних робіт виконано підприємствами обласного центру.
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Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень 2013 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень 2013р. становив
15,2 млн.дол. США, що на 43% більше відповідного місяця попереднього року. Обсяг
імпорту становив 4,5 млн.дол., що вдвічі менше порівняно з січнем 2012р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 22 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано залишків і відходів харчової промисловості, жирів та олії
тваринного або рослинного походження.

Основу імпортних надходжень склали продукти тваринного походження, механічні
машини.

Експорт товарів за січень 2013 року

Обсяг експорту товарів області за січень 2013р. становив 85,7 млн.дол. США та
перевищив у 2,5 раза обсяг експортованих товарів січня 2012р.

Область експортувала товари до 42 країн світу. Майже половину обсягу товарів
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область експортувала до Белізу. Також поставки здійснювались до Російської
Федерації, Білорусі, Іспанії та Польщі.

Найбільше експортовано мінеральних продуктів, готових харчових продуктів,
жирів та олії тваринного або рослинного походження, машин, обладнання та механізмів.

Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією за січень 2013 року

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації за січень 2013р. становив 7,8
млн.дол. США, що на 17% менше експортованих товарів відповідного місяця
попереднього року. Обсяг імпорту становив 1,1 млн.дол., що майже вдвічі більше
порівняно з січнем 2012р.

До Росії експортовано переважно механічні машини, жири та олії тваринного або
рослинного походження, мінеральні продукти.

Основу імпортних надходжень склали механічні та електричні машини,
недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти.

Доходи від послуг пошти та зв’язку за січень–лютий 2013 року
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Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області у
січні–лютому 2013р. склали 70,3 млн.грн., що на 4,5% менше ніж у січні–лютому 2012р.

Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 34,3
млн.грн., що становило 48,8% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання
послуг телефонного зв’язку склала 21,3%, поштового – 14,9%, комп’ютерного – 9,4%,
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 3,7%.

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали доходи у
сумі 49,7 млн.грн., що на 2,8% менше ніж у січні–лютому 2012 року. Обсяг від послуг,
наданих підприємствам, зменшився на 8,4% і становив 20,6 млн.грн.

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області через АЗС
за лютий 2013 року

У лютому 2013р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу
225 автозаправних станцій. Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 89,7
млн.грн. Бензину реалізовано 3,9 тис.т, дизельного пального – 1,9 тис.т, газу
скрапленого – 0,8 тис.т, газу стисненого – 0,4 тис.т. В обсязі реалізованого бензину
найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у
загальному обсязі склала 65,5%, найменшим – А–80 (2,5%). Станом на 1 березня 2013р.
запаси бензину на АЗС області становили 4,1 тис.т, дизельного пального – 1,7 тис.т, газу
скрапленого – 0,3 тис.т.

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–лютий 2013
року

Промисловість
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У лютому 2013р. промислове виробництво збільшилося порівняно з попереднім
місяцем на 4,1%, лютим 2012р. – на 25,5%. За підсумками січня–лютого 2013р. приріст
виробництва у промисловості становив 19,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2013р. обсяг
виробництва продукції зріс у 1,6 раза, у т.ч. у добуванні каменю, піску та глини – в 1,7
раза.

19,8%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2013р. приріст виробництва становив

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск
промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2012р. збільшився на 30,8%, у
виробництві олії та тваринних жирів – на 46,7%, молочних продуктів – на 38,4%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 9,4%.

Зросло виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій, крім фракцій
із зміненим хімічним складом на 59,9 тис.т, борошна – на 296 т, хліба та виробів
хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 257 т, виробів кондитерських цукрових, що
не містять какао – на 207 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 124 т, виробів
здобних (булочок підвищеної калорійності, слойоних, рулетів з маком, рогаликів тощо) –
на 82 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 14 т, сирів жирних –
на 11 т, оселедців солоних – на 3 т.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–лютому 2013р. випуск
промислової продукції зріс на 14,6%, у т.ч. на підприємствах з виробництва фарб, лаків і
подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 40,3%, основної хімічної продукції,
добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на
25,4%.
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На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалев
ої мінеральної продукції
випуск промислової продукції в січні–лютому 2013р. збільшився порівняно з січнем–лютим
2012р. на 26,1%, у т.ч. на підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 28,2%, гумових і пластмасових виробів – на 16,7%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря
індекс промислової продукції у січні–лютому 2013р.
становив 97,6%.

У машинобудуванні індекс промислової продукції у січні–лютому 2013р. становив
97,8%, на підприємствах з
виготовлення виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічної діяльності
– 93,3%,
т
екстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
85,8%.

Сільське господарство

У січні–лютому 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з січнем–лютим 2012р. склав 100,1%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 102,3%, у господарствах населення – 99%.
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Тваринництво.

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–лютому 2013р. склало
9,3 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–лютим 2012р. відбулося за
рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських
підприємствах (на 0,8 тис.т або на 38,1%). У структурі реалізації худоби та птиці на забій
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 76,9% (у
січні–лютому 2012р. – 76,2%), великої рогатої худоби – 18,5% (21,3%), птиці всіх видів –
4,2% (2,1%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) у січні–лютому 2013р. становив 3355,3 т, що на 13,5% більше ніж у січні–лютому
2012р., у т.ч. великої рогатої худоби – 568 т (на 1,2%), свиней – 2696 т (на 14,7%), птиці –
72,7 т (у 3 рази). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до
реалізації тварин на забій становило 116,1% (у січні–лютому 2012р. – 141,3%).
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі
зросли на 2,6% та становили 432 г, свиней – на 14,7% (391 г).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій
вазі) у січні–лютому 2013р. збільшилися порівняно з січнем–лютим 2012р. у
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів, значно – Онуфріївського
(в 3 рази), Вільшанського та Компаніївського (в 2,1 раза), Добровеличківського та
Петрівського (в 1,9 раза) районів.

У січні–лютому 2013р. виробництво молока в усіх категоріях господарств
порівняно з січнем–лютим 2012р. зменшилося на 7,1% і склало 31,4 тис.т, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – на 4,9% (5,8 тис.т), господарствах населення –
на 7,6% (25,6 тис.т).

Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім
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малих) 9 районів області, найсуттєвіше – Онуфріївського (на 41,8%), Світловодського (на
31,2%) та Новоукраїнського (на 18,5%) районів.

Порівняно з січнем–лютим 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 4 кг (на
0,7%) і становив 579 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у
сільськогосподарських підприємствах Новгородківського (947 кг), Олександрівського
(762 кг), Вільшанського і Олександрійського (по 752 кг), Голованівського (635 кг),
найнижча – Компаніївського (213 кг), Новоархангельського (248 кг), Маловисківського
(273 кг) районів.

Виробництво яєць в усіх категоріях господарств у січні–лютому 2013р. порівняно з
січнем–лютим 2012р. зменшилося на 6,9% і склало 66,6 млн.шт., у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – на 13,6% (35,7 млн.шт.), господарствах
населення – зросло на 2,3% (30,9 млн.шт.).

Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–лютим 2012р. збільшили
сільськогосподарські підприємства (крім малих) 4 районів області з 10, які займалися цим
видом діяльності, найсуттєвіше – Устинівського (в 3,8 раза), Ульяновського (в 3,6 раза),
Новоукраїнського (в 1,7 раза) та Компаніївського (на 8,2%).

Несучість курей-несучок у січні–лютому 2013р. становила 56 яєць і залишилась на
рівні січня–лютого 2012р. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими
підприємствами Кіровоградського району (56 шт.).

У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої худоби
становила 135,9 тис. голів (на 4,4% більше ніж на 1 березня 2012р.), у т.ч. корів – 65 тис.
голів (на 1,5% менше), свиней – 271,4 тис. голів (на 2% менше), овець та кіз – 52 тис. голів
(на 0,4% більше), птиці – 3993,3 тис. голів (на 1,7% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з показниками на 1
березня 2012р. зменшилось поголів’я великої рогатої худоби на 0,4%, у т.ч. корів – на
3,4%, свиней – на 0,8%, овець та кіз –на 3,1%, птиці – на 9,8%.
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На початок березня 2013р. населенням утримувалось 76% загальної чисельності
великої рогатої худоби (на 1 березня 2012р. – 74,8%), у т.ч. корів – 82,8% (82,4%), свиней
– 52,2% (52,6%), овець і кіз – 84,2% (83,6%), птиці всіх видів – 79% (77,1%).

У сільськогосподарських підприємствах області (крім малих), що займалися
тваринництвом, станом на 1 березня 2013р. було в наявності кормів усіх видів 49,9 тис.т
корм.од, що на 18,1% менше ніж на 1 березня 2012р., у т.ч. концентрованих – 24,9 тис.т
корм.од (на 14% менше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по
6,1 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 3,1 ц корм.од (на 1 березня
2012р. відповідно 7,3 ц та 3,5 ц корм.од).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень–лютий 2013р.
отримано дотацій та компенсацій для підтримки тваринництва за рахунок коштів податку
на додану вартість на суму 906,7 тис.грн., у т.ч. за худобу на суму 80,6 тис.грн., за молоко
– 826,1 тис.грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої
аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції у
січні–лютому 2013р. збільшився порівняно з січнем–лютим 2012р. на 6,3%, у т.ч. продукції
рослинництва – на 6,5% та продукції тваринництва – на 4,4%. Частка продукції
рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 90,1%, тваринництва –
9,9% (у січні–лютому 2012р. відповідно 89,9% та 10,1%).

Порівняно з січнем–лютим 2012р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці
сільськогосподарські підприємства (крім малих) 14 районів, з них значно –
Компаніївського (в 2,2 раза), Вільшанського (в 2 рази), Петрівського (в 1,9 раза),
Добровеличківського, Світловодського, Ульяновського і Устинівського (в 1,8 раза)
районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) 9 районів, з них найсуттєвіше – Олександрівського (в 1,8
раза) та Новоукраїнського (в 1,6 раза).
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Продаж яєць збільшено підприємствами Компаніївського району (на 8,2%) із 8
районів, які займалися реалізацією яєць.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) у січні–лютому 2013р. порівняно з січнем–лютим 2012р. зросли на 22,8%, у
т.ч. на продукцію рослинництва – на 25,5%, на продукцію тваринництва – на 3,4%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 березня 2013р. в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 701,1 тис.т зерна (в 1,8 раза
менше проти 1 березня 2012р.), в т.ч. 194,1 тис.т пшениці (у 2,6 раза менше). Із загальної
кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 373,1
тис.т зерна, в т.ч. 80,5 тис.т пшениці, 199,9 тис.т кукурудзи, 70,7 тис.т ячменю, 0,7 тис.т
жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 328 тис.т зерна
(в 1,9 раза менше), в т.ч. зернозберігаючі – 271,6 тис.т (у 1,9 раза менше).

Запаси насіння соняшнику становили 321,7 тис.т (на 10,9% менше порівняно з 1
березня 2012р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 111,7
тис.т (у 1,7 раза менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання
– 210 тис.т (на 20,4% більше).

Капітальні інвестиції

За січень–грудень 2012р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 4376,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 22% більше
ніж за січень–грудень 2011р.
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Одним з найбільш вагомих джерел фінансування капітальних інвестицій у
січні–грудні 2012р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких
освоєно 71,9% усіх капіталовкладень.

Найбільшу частку капітальних інвестицій по області освоєно підприємствами
м.Кіровограда (60,7%), Олександрійського (6,9%), Кіровоградського (5,3%) та
Новоукраїнського (4,7%) районів.

Промисловими підприємствами освоєно 1001,3 млн.грн. капітальних інвестицій
(22,9% загального їх обсягу), що на 1,6% більше ніж за січень–грудень 2011р.

За січень–грудень 2012р. збільшилися капітальні інвестиції підприємств
сільського господарства, мисливства та лісового господарства на 19,3%, а їх частка у
загальних обсягах капітальних інвестицій становила 27,6%, промисловості – на 1,6%
(22,9%).

Зросли обсяги капітальних інвестицій, освоєні фінансовими установами (в 17,8
раза); підприємствами сфери діяльності готелів та ресторанів (у 3,3 раза); торгівлі;
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (в 3,1 раза);
натомість скоротилися – організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном,
оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 81,6%); підприємствами
транспорту та зв’язку (на 43,2%), установами державного управління (на 17,3%).

У соціальній сфері спостерігалося збільшення капітальних інвестицій, освоєних
установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (в 1,8 раза),
підприємствами, що надають комунальні та індивідуальні послуги та здійснюють
діяльність у сфері культури та спорту (на 42,3%) та зменшення – установами освіти (на
30,9%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 311,5 млн.грн. (7,1% усіх
капіталовкладень), що на 20,1% більше ніж у січні–грудні 2011р.

13 / 31

Новоукраїнська міська рада - За даними Головного управління статистики від 27.03.2013 р.
&bull;&bull;П'ятниця&bull;, 29 &bull;березня&bull; 2013, 08:23&bull;

Будівельна діяльність

У січні–лютому 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
37,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним
періодом 2012р. становив 74,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 60,6% від загального
обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 32,3% та 7,1%
відповідно.

Транспорт і зв’язок

У січні–лютому 2013р. підприємствами транспорту перевезено 1326,8 тис.т
вантажів, що на 0,3% більше ніж у січні–лютому 2012р., вантажооборот зменшився на
6,3% і склав 4349,1 млн.ткм.

Залізницею у січні–лютому 2013р. перевезено 741,4 тис.т вантажів, що на 8% більше ніж
у січні–лютому 2012р. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп
вантажів: брухту чорних металів (у 2,2 раза), нафти і нафтопродуктів (у 1,8 раза),
будівельних вантажів (у 1,5 раза). Разом з цим, зменшилося – лісових вантажів (на
59,3%), зерна і продуктів перемолу (на 55%), кам’яного вугілля (на 47,4%), чорних металів
(на 23,5%). Вантажооборот залізничного транспорту у січні–лютому 2013р. склав 4253,8
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млн.ткм, що на 6,4% менше ніж у січні–лютому 2012р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) у січні–лютому 2013р. перевезено 584,8 тис.т вантажів, що на 8%
менше ніж у січні–лютому 2012р., вантажооборот збільшився на 1,5% і становив 95,1
млн.ткм.

На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 34 дорожньо-транспортні
пригоди, що на 2,9% менше ніж у січні–лютому 2012р., внаслідок чого загинуло 9 осіб (на
рівні січня–лютого 2012р.) та поранено 41 особу (на 13,9% більше).

Всіма видами транспорту у січні–лютому 2013р. перевезено 15,3 млн. пасажирів,
що на 5% більше ніж у січні–лютому 2012р., пасажирооборот збільшився на 5,2% і
становив 219,8 млн.пас.км.

Серед міст і районів області наростили обсяги перевезення пасажирів 11
територій, пасажирооборот – 13 територій, знизили ці показники 11 та 10 територій
відповідно.

У січні 2013р. підприємствами–операторами зв’язку реалізовано послуг зв’язку на
суму 35,5 млн.грн., що на 5,7% менше ніж у січні 2012р.

Основна частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (50,1%),
телефонного міського (15,1%), поштового (13,5%) та комп’ютерного (9,4%) зв’язку.

Обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню за січень 2013р. склав 25,2
млн.грн., що на 3,4% менше ніж у січні 2012р. Частка доходів від надання послуг пошти та
зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 70,8% проти 37,1% у січні 2012р.
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Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень 2013р. склав 85,7 млн.дол. США, імпорту – 11,1
млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 61 країни світу.

Обсяги експорту товарів до країн Америки становили 54,3% загального обсягу
експорту, СНД – 21,7%, Європи – 17,7%, Азії – 5,5%, Африки – 0,8%.

Обсяги експортних операцій порівняно з січнем 2012р. збільшились до країн
Америки у 465,5 разів, СНД – на 35,8%, Європи – на 33%, зменшились – до країн Африки
на 77,7 %, Азії – на 13,5%.

У цілому область експортувала товари до 42 країн світу, серед яких найбільші
обсяги поставок здійснювались до країн Америки – 46,5 млн.дол. У звітному році, серед
найбільших партнерів-країн СНД зросли експортні поставки до Білорусі, серед країн ЄС
– до Іспанії, Польщі, серед інших країн – до Белізу, Туреччини, Грузії. Водночас
зменшилися поставки до Єгипту, Сирійської Арабської Республіки, Франції, Російської
Федерації та Литви.

У січні 2013р. з області було експортовано мінеральних продуктів на суму 47,8
млн.дол., готових харчових продуктів – на 14,2 млн.дол., жирів та олії тваринного або
рослинного походження – на 10,1 млн.дол., машин, обладнання та механізмів – на 9,4
млн.дол., продуктів рослинного походження – на 2 млн.дол.
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Імпорт товарів здійснювався із 40 країн-партнерів. У січні 2013р. в область з країн
СНД надійшло 15,6% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 84,4%, у т.ч. з країн
ЄС – 40,4% (у січні 2012р. відповідно 12%, 88% та 56,9%).

Імпортні поставки порівняно з січнем 2012р. зросли з США, Російської Федерації,
скоротилися – з Індонезії, Чехії, Польщі, Німеччини.

У січні 2013р. в область надійшло механічного та електричного обладнання на
суму 4,4 млн.дол., продуктів тваринного походження – на 1,5 млн.дол., засобів наземного
транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 1,1 млн.дол., продуктів рослинного
походження – на 0,9 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмасів та виробів з них – на 0,8
млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 0,7 млн.дол.

Споживчий ринок

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо
обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий
2013р. становив 2057,4 млн.грн., що на 14,1% більше обсягу січня–лютого попереднього
року.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних
осіб-підприємців) за цей період збільшився на 3,6% і становив 39,3 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–лютий 2013р. становив
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936,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 12% більше обсягу січня–лютого 2012р.

Реалізація послуг. За січень–лютий 2013р. підприємствами сфери нефінансових
послуг реалізовано послуг на суму 541,4 млн.грн, що на 3,7%. менше порівняно з
січнем–лютим 2012р.

З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму 524,2 млн.грн., що
становило 96,8% від загального обсягу реалізованих послуг (у січні –лютому 2012р. – на
488,3 млн.грн. та 89,8% відповідно).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 74,6 млн.грн., що складає 99,9%
від загального обсягу січня–лютого 2012р.

Податок на додану вартість за січень–лютий 2013р. становив 36,3 млн.грн.,
доходи від здавання в оренду власних приміщень – 3,6 млн.грн. (за січень–лютий 2012р.
– 34,5 млн.грн. та 3,4 млн.грн. відповідно).

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у лютому 2013р. порівняно з січнем 2013р. становив 99,7%, з
початку року – 99,9% (по Україні – 99,9% та 100,1% відповідно).

На споживчому ринку в лютому 2013р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої знизились на 0,4%. Значно (на 4,7%) подешевшав цукор. На 3–0,2%
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знизились ціни на сало, овочі, безалкогольні напої, молоко, м’ясо та м’ясопродукти,
масло, рибу та продукти з риби, олію соняшникову. Водночас, на 0,9–0,3% подорожчали
хліб, продукти переробки зернових, фрукти, яйця, макаронні вироби, кондитерські
вироби з борошна та цукру.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подешевшали на 0,1% за рахунок зниження цін
на алкогольні напої на 0,6%. Разом з цим, на 0,4% підвищились ціни на тютюнові вироби.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились
на 0,1% за рахунок зниження цін за орендну плату на 0,9% та скраплений газ на 0,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,2% в основному зумовлено
подорожчанням фармацевтичної продукції на 0,5%.

Зростання цін на транспорт (на 0,2%) в основному відбулося за рахунок
подорожчання перевезень пасажирським залізничним транспортом на 3,5%.

Разом з цим, на 1,6–0,7% знизились ціни на одяг і взуття, побутову техніку,
телефонне й телефаксові обладнання, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для
обробки інформації.

Доходи населення

У січні 2013р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
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працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах
із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2349 грн., що на 9% вище
січня 2012 року.

грн.).

Рівень заробітної плати в області становив 78,3% середнього рівня в Україні (3025

В економіці області залишається значною диференціація рівня заробітної плати
серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці в січні 2013р.
спостерігався в працівників металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, фінансової та
страхової діяльності, де заробітна плата працівників у 1,4–1,6 раза перевищила середній
показник по області.

В освіті, сфері інформацій та телекомунікацій, охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і
мотоциклів, сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, будівництві, сфері операцій з
нерухомим майном, сільському господарстві, сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування, поштовій та кур’єрській діяльності, сфері тимчасового розміщування й
організації харчування, рибному господарстві розмір заробітної плати працівників на
1,9–62% нижчий від середнього по області.

У січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. спостерігалося збільшення реальної
заробітної плати найманих працівників на 10,2% (у січні 2012р. порівняно з січнем 2011р.
– на 16,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих
працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня
2013р. зменшилась на 3,7% і на 1 лютого 2013р. становила 38,2 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок лютого 2013р. становив 8,2%
фонду оплати праці, нарахованого за січень п.р.
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Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2013р.
зменшилася на 10,9% або на 1,1 млн.грн. і на 1 лютого 2013р. становила 9,1 млн.грн. або
23,8% від загальної суми боргу.

З кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підприємствами, 44
гривні заборгували своїм працівникам підприємства промисловості.

Упродовж січня 2013р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну
плату, збільшилася на 26,5% і на 1 лютого 2013р. становила 3059 осіб або 1,6% від
загальної кількості штатних працівників.
Кожному із зазначених працівників не
виплачено в середньому по 3 тис.грн., що в 1,3 р.б. розміру середньої заробітної плати,
нарахованої штатному працівникові за січень 2013р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного
бюджету на 1 лютого 2013р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності впродовж січня 2013р. зменшилася на 42,7% і на 1 лютого 2013р.
становила 261,4 тис.грн.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів упродовж
січня 2013р. зменшилася на 1% і на початок лютого 2013р. становила 28,2 млн.грн. Серед
міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадалає на
м.Олександрію (72,4%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у
2010–2012рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати
зменшилася на 7,3% і на 1 лютого 2013р. становила 953,1 тис.грн.

У січні 2013р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
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житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 5654 сім’ї, з них у міській
місцевості – 3790 сімей, сільській – 1864 сім’ї.

Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг та електроенергії 4274 сім’ям, що становило 75,6% від кількості сімей, які
звернулися за наданням субсидії, з них у міській місцевості – 3329, сільській – 945 сім’ям.

Загальна сума призначених місячних субсидій у січні 2013р. склала 279,5 тис.грн.,
при цьому в міській місцевості цей показник становив 252,1 тис.грн., сільській – 27,4
тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю в січні 2013р.
становив 65,4 грн. (у грудні 2012р. – 181,7 грн.).

Організаціям, що надавали послуги, в січні 2013р. нараховано коштів на суму
6570,5 тис.грн., перераховано – 7119,3 тис.грн. (103,9% суми отриманих населенням
субсидій).

У січні 2013р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та електроенергії 8,1% від загальної кількості сімей
області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні 2013р.
звернулося 4343 сім’ї, у т.ч. у міській місцевості – 2543, сільській – 1800 сімей.

Призначено субсидії 2906 сім’ям (66,9% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 2086
сім’ям у міській місцевості та 820 сім’ям – у сільській місцевості. Загальна сума
призначених субсидій готівкою становила 2634,2 тис.грн., у міській місцевості цей
показник склав 1993,1 тис.грн., сільській – 641,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одну сім’ю у січні 2013р.
становив 906,5 грн. (у грудні 2012р. – 849,4 грн.).
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Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива в січні 2013р. отримали 325 сімей на суму
275,2 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1
лютого 2013р. становила 2638,4 тис.грн.

У січні 2013р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі
72,9 млн.грн.
Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 64,7
млн.грн., що становило 88,7% нарахованих до сплати сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1
лютого 2013р. склала 147,4 млн.грн., термін якої в січні становив 2 місяця.

У січні 2013р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 22,4% власників особових рахунків, за централізоване
опалення та гаряче водопостачання – 22,2%, газопостачання – 17,4%, вивезення
побутових відходів – 10,2%, централізоване водопостачання та водовідведення – 9,6%.

Населенням області в січні 2013р. сплачено за спожиту електроенергію 25,8
млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого 2013р.
становила 8,9 млн.грн.

Ринок праці

За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець лютого
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2013р. перебувало 22,1 тис. безробітних громадян області. Допомогу по безробіттю
отримували 79,9% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2013р.
становив 3,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 5,3%, у міських
поселеннях – 2,8%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами,
установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець лютого 2013р. становила 1,2
тис. проти 0,9 тис. на кінець січня 2013р. (на кінець лютого 2012р. – 1 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
(вакантну посаду) на кінець лютого 2013р. становило 18 осіб проти 25 на кінець січня
2013р.

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2013р. було
працевлаштовано 0,9 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 3,7% від їх загальної
кількості. Серед працевлаштованих осіб 50,3% становили жінки, 43,1% – молодь у віці до
35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю
впродовж лютого п.р., становила 20 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю
становив 1022 грн., що дорівнює 89,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної
заробітної плати (1147 грн.).

Демографічна ситуація
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Станом на 1 лютого 2013р. в області, за оцінкою, проживало 994,5 тис. осіб, що
становило 2,2% від загальної чисельності населення України. Частка міського населення
склала 62,4%.

За січень 2013р. чисельність населення скоротилася на 698 осіб, що в розрахунку
на 1000 наявного населення становило 8,3 особи. Зменшення чисельності населення
області відбулося за рахунок природного (640 осіб) та міграційного (58 осіб) скорочення
населення.

Порівняно з січнем 2012р. відбулося зменшення обсягу природного скорочення
населення на 4%. У розрахунку на 1000 жителів рівень природного скорочення знизився
з 7,9 до 7,6 особи. Зросла народжуваність з 10,9 особи до 11 осіб, рівень смертності
знизився з 18,8 до 18,6 особи у розрахунку на 1000 жителів.

За рахунок зміни реєстрації місця постійного проживання населення в межах
України, так званої міжрегіональної міграції, у січні 2013р. зменшилась чисельність
населення області на 85 осіб, тоді як результатом міждержавного обміну населенням
став міграційний приріст – 27 осіб.

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області у січні 2013р.
становила 0,69 особи в розрахунку на 1000 жителів (у січні 2012р. – 1,71 особи).

Охорона навколишнього природного середовища
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Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у фактичних
цінах за 2012р. склали по області 67,9 млн.грн., що на 4,6 млн.грн. або 6,3% менше ніж у
2011р. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового
господарства області склала 88,5%.

Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2012р. становили 201,5 тис.м 3 (на 2,2%
менше ніж у 2011р.), у тому числі лісоматеріалів круглих – 51,1 тис.м
3

(на 9,5% більше), дров’яної деревини для технологічних потреб – 132,3 тис.м
3

(на 1,8% менше), дров для опалення – 17,5 тис.м
3

(на 25,9% менше).

Серед другорядних лісових матеріалів та продукції побічного лісового
користування лісогосподарськими підприємствами заготовлено 25 тис.шт новорічних
ялинок, 7 т горіхів, 4 т сіна.

Протягом 2012р. відтворення лісів проведено на 1767 га земель лісового фонду,
що на 5,9% менше ніж у 2011р., у т.ч. садіння і висівання лісу – на 1700 га, природне
поновлення – на 67 га. У вкриті лісовою рослинністю землі в лісовому фонді переведено
968 га лісових культур та ділянок із природним поновленням, що на 2,8% менше ніж у
2011р.

Протягом 2012р. від пошкоджень хворобами лісу та лісових пожеж загинуло 437
га лісових насаджень, що на 78 га (на 15,1%) менше проти 2011р. У лісах області
виявлено нових осередків шкідників і хвороб лісу на площі 36,5 тис.га, з неї на осередки
хвоєгризучих шкідників припадає 0,8% (305 га).

Протягом 2012р. виконання лісозахисних заходів зі знищення осередків шкідників
та хвороб лісу проведено біологічними препаратами на площі 6,4 тис.га (31,2% площі лісу,
пошкодженого на початок року). Внаслідок здійснення заходів та під впливом природних
факторів ліквідовано осередків шкідників та хвороб лісу на площі 2,7 тис.га.
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На кінець 2012р. площа лісу, пошкодженого шкідниками та хворобами, становила
54,1 тис.га проти 20,4 тис.га на початок 2012р., з них потребує проведення негайних
заходів боротьби 0,8 тис.га (1,5% площі).

Протягом 2012р. було зафіксовано 13 випадків лісових пожеж, що на 15 випадків менше
ніж у 2011р.

Значної шкоди лісовому господарству завдають випадки порушень лісового
законодавства, яких сталося протягом 2012р. 115, в результаті яких заподіяно шкоди на
суму 659,1 тис.грн., знищено та пошкоджено 212 м 3 деревини, що на 25,6% менше ніж у
2011р.

У 2012р. мисливський фонд області включав 5 видів копитних тварин (7,4 тис. голів), 13 –
хутрових звірів (94,4 тис. голів), 18 – птахів (906,8 тис. голів). На території мисливських
угідь області мешкали 332 оленя, 44 лані, 5,9 тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 77,5 тис.
зайців, 1,2 тис. білок, 6,1 тис. ондатр, 138 бобрів, 84 байбаки, 4,1 тис. лисиць, 1,1 тис.
борсуків, 0,7 тис. видр, 1,1 тис. куниць кам’яних, 1,1 тис. тхорів чорних, 36,4 тис. фазанів,
217 тис. горлиць звичайних, 139,5 тис. перепілок, 90,6 тис. крижнів, 2,3 тис. лебедів
тощо.

Площа мисливських угідь у 2012р. склала 1928,5 тис.га, на якій здійснювали діяльність 14
господарств. Територія мисливських угідь займає 78,4% земельного фонду області.

Порівняно з 2012р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшились
на 14,5% та становили 3660 тис.грн., загальні надходження від ведення мисливського
господарства – на 17,3% (2869,1 тис.грн). Окупність ведення мисливського господарства
зросла на 1,9 в.п. та становила 78,4%.

Протягом 2012р. добуто (відстріляно) 217 голів копитних тварин, що на 6,9% більше ніж у
2011р., 13,9 тис. голів хутрових звірів (на 1,6% менше) та 287,3 тис. голів пернатої дичини
(на 0,3% менше).
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КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ за січень–лютий 2013 року

Промисловість.У лютому 2013р. промислове виробництво збільшилося
порівняно з попереднім місяцем на 4,1%, лютим 2012р. – на 25,5%. За підсумками
січня–лютого 2013р. приріст виробництва у промисловості становив 19,9%.

Сільське господарство.У січні–лютому 2013р. індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–лютим 2012р. склав 100,1%, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,3%, у господарствах населення – 99%.

Капітальні інвестиції.За січень–грудень 2012р. підприємствами та
організаціями області освоєно 4376,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 22% більше
ніж за січень–грудень 2011р.

На кожного мешканця області в середньому припало 4378 грн. капітальних інвестицій.

Будівництво.У січні–лютому 2013р. підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 37,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р.
порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 74,5%.

Транспорт.У січні–лютому 2013р. підприємствами транспорту перевезено
1326,8 тис.т вантажів, що на 0,3% більше ніж у січні–лютому 2012р., вантажооборот
зменшився на 6,3% і склав 4349,1 млн.ткм.

Всіма видами транспорту у січні–лютому 2013р. перевезено 15,3 млн. пасажирів, що на
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5% більше ніж у січні–лютому 2012р., пасажирооборот збільшився на 5,2% і склав 219,8
млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами.Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області
товарами за січень 2013р. становив 85,7 млн.дол. США, що у 2,5 раза більше ніж у січні
2012р., імпорту – 11,1 млн.дол., що на 25,4% менше ніж у січні 2012р.

Роздрібна торгівля.Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено
роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі,
розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними
особами-підприємцями) за січень–лютий 2013р. становив
2057,4 млн.грн., що на 14,1% більше обсягу січня–лютого 2012р.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало
32,2%.

Ціни.Індекс споживчих цін у лютому 2013р. порівняно з січнем 2013р.
становив 99,7%, з початку року – 99,9%.

Заробітна плата.Середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах,
організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і
більше осіб) за січень 2013р. становила 2349 грн., що в 2 рази вище рівня мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1147 грн.).
Порівняно з груднем 2012р. розмір заробітної плати зменшився на 11,7%, з січнем 2012р.
– збільшився на 9%.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2013р. порівняно з груднем 2012р. становив
88,5%, з січнем 2012р. – 110,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без урахування
найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців)
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впродовж січня 2013р. зменшилась на 3,7% і на 1 лютого 2013р. становила 38,2 млн.грн.

Ринок праці.Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого
2013р. становила 22,1 тис. осіб, з них 79,9% отримували допомогу по безробіттю.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2013р. склав
3,72%.

Населення. Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2013р., за оцінкою,
становила 994,5 тис. осіб.

За січень 2013р. чисельність населення скоротилася на 698 осіб, що в розрахунку на
1000 наявного населення становило 8,3 особи.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ за січень–лютий 2013 року

Промисловість. За січень 2013р. підприємствами району реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3 млн.грн., що становило 0,3% загального
обсягу реалізованої продукції по області.

Сільське господарство. Індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва у січні–лютому 2013р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)
району порівняно з січнем–лютим 2012р. склав 102,5%.
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Капітальні інвестиції.За січень–грудень 2012р. підприємствами та
організаціями району освоєно 205,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що становило 4,7%
загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 4695 грн. капітальних інвестицій, що
на 7,2% більше ніж у середньому по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–лютому
2013р. перевезено 10,4 тис.т вантажів, що на 19,4% менше ніж у січні–лютому 2012р.
Вантажооборот склав 2 млн.ткм, що на 23,1% менше ніж у січні–лютому 2012р.

Перевезено 0,4 млн. пасажирів, що на 0,8% більше ніж у січні–лютому 2012 р.,
пасажирооборот зменшився на 0,1% і склав 4 млн.пас.км.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного
працівника за 2012 р. становила 2164 грн. і зросла порівняно з 2011р. на 23,1%.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого
2013р. становила 1463 особи.

Населення.На 1 лютого 2013р. в районі проживало 43,3 тис. осіб. За
січень 2013р. чисельність населення скоротилася на 55 осіб.
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