Промислове виробництво
Кіровоградської області
у січні–жовтні 2017 року
Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у
січні–жовтні п.р. збільшився на 7% порівняно з відповідним періодом 2016р.,
найбільше у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 36%, хімічних речовин і хімічної продукції –
на 32%, харчових продуктів та напоїв – на 17%.
Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості
випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 25%, олії та
тваринних жирів – на 21%, напоїв – на 12%, інших харчових продуктів –
на 11%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельнокруп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 7%.
Діяльність підприємств сфери
послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017 року
Підприємствами сфери нефінансових послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017р. реалізовано послуг на суму 1766 млн.грн, з них
населенню – 337 млн.грн або 19% загального обсягу реалізованих послуг.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності
найбільшу частку займали послуги підприємств транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 70% та підприємств сфери
інформації та телекомунікацій – 15%.
Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу
у ІІІ кварталі 2017р. склав 350 грн.
Фінансовий стан
великих та середніх підприємств
Кіровоградської області
у січні–вересні 2017 року
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств
області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку та збільшився
у
2,6 раза порівняно з відповідним періодом попереднього року.
Прибутковими підприємствами області, частка яких склала 68,8% у
загальній кількості підприємств та збільшилась на 8,3 в.п., отримано
1249,8 млн.грн прибутку. Вагомий внесок у загальний обсяг прибутку належить
підприємствам промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів.
Загальний обсяг збитку у січні–вересні 2017р. становив 733,4 млн.грн.,
що на 1,8% більше відповідного періоду минулого року. Найбільші збитки
одержали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту

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

