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Цінова ситуація в Кіровоградській області 

у cічні–березні 2017 року 

Індекс споживчих цін в області у січні–березні 2017р. становив 104,3%    

(в Україні – 103,9%). 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,5%. 

Найбільше (на 21,1%) подорожчали овочі. На 12,5–1,7% зросли ціни на фрукти, 

хліб, масло, кондитерські вироби з цукру, маргарин, сири, цукор, сметану, 

кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, макаронні 

вироби, морозиво, інші продукти харчування, молоко, рибу та продукти з риби, 

м’ясо та м’ясопродукти, рис, кисломолочну продукцію, олію соняшникову. 

Водночас суттєво (на 27,5%) знизились ціни на яйця; на 4,1–2,7% подешевшали 

сало, олія оливкова, шоколад. 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 4,3%, у т.ч. 

тютюнові вироби – на 9,5%, алкогольні напої – на 1,1%.  

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

палива на 6,6% відбулося за рахунок підвищення тарифів  

на утримання будинків та прибудинкових територій на 31,2% та 

електроенергію – на 28,1%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,4% відбулося  

в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 

17,9%, палива та мастил – на 4,5%, автомобілів – на 3,9%. Разом з цим на 7,5% 

знизились ціни на пасажирські перевезення залізничним транспортом.  

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,1%, насамперед спричинено 

підвищенням цін на амбулаторні послуги на 10,8%. Крім того на 2,5% зросли 

ціни на фармацевтичну продукцію. 

Послуги освіти подорожчали на 0,9% головним чином за рахунок 

підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,7%. 

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,9% в основному через 

подорожчання послуг кабельного телебачення на 15%, газет – на 12,8%, 

туристичних послуг – на 4,7%. 

 

 

Основні показники роботи галузі 

тваринництва в Кіровоградській області 

у січні–березні 2017 року 

 

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у 

живій масі) усіма категоріями господарств у січні–березні 2017р. склало         

16,9 тис.т та залишилося на рівні січня–березня 2016р. 

У січні–березні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–

березнем 2016р. зменшилося на 1,1% і склало 56 тис.т, у т.ч. у господарствах 

населення – на 1,4% (42,9 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – 

залишилося на рівні січня–березня 2016р. і склало 13,1 тис.т. 



 

 

Загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з 

січнем–березнем 2016р. зменшилося на 21,9% і склало 75,8 млн.шт, у т.ч. в 

сільськогосподарських підприємствах – у 39,3 раза (0,6 млн.шт), господарствах 

населення – зросло на 2,5% (75,2 млн.шт). 

Станом на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби 

становила 118,8 тис. голів, що на 1% менше ніж на 1 квітня 2016р.,                              

у т.ч. корів – 57,6 тис. голів (на 1,7%), свиней – 243,3 тис. голів (на 7,4%),             

овець та кіз – 51,3 тис. голів (на 1,3%), птиці – 3602,3 тис. голів (на 7,8%). 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 


