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Про надання населенню субсидій 

у квітні 2017 року 

 

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у квітні 2017р., 

становила 43,5% загальної кількості домогосподарств області.  
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 

2017р., становила 71,5 млн.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат                         

на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 

2017р. становив  626,8 грн.  

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 71,9 млн.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива  у квітні 2017р. на одне домогосподарство становив 2719,8 грн.  

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 41,1 млн.грн.                          

 

 

 

Оптова торгівля Кіровоградської області у 2016 році 

  

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова 

торгівля. 

Обсяг оптового товарообороту підприємств Кіровоградської області  

у 2016р. становив 17,3 млрд.грн.  

На продаж непродовольчих товарів припадало 87% обсягу оптового 

товарообороту, решта – на продовольчі товари. 

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, м’яса та 

м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та виробів 

кондитерських цукрових, фруктів та овочів, перероблених, хлібобулочних та 

борошняних кондитерських виробів, серед непродовольчих товарів – машин і 

устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та 

будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, насіння 

гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, добрив, агрохімічної продукції, 

газойлів (дизельного пального), кукурудзи, пшениці. 

Основу оптового товарообороту області (63,7%) склала продукція,  

що вироблена на території України. 

 

 

 



 

Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами 

Кіровоградської області у січні–квітні 2017 року 

 

У січні–квітні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами 

(крім малих) Кіровоградської області реалізовано 567,4 тис.т культур зернових 

та зернобобових, що у 1,9 раза більше ніж у січні–квітні 2016р., у т.ч. пшениці – 

165,5 тис.т (в 1,7 раза), кукурудзи на зерно – 358,1 тис.т  

(у 2,1 раза), ячменю – 28,6 тис.т (у 1,7 раза), насіння соняшнику – 147,3 тис.т 

(на 16%), молока – 15,6 тис.т (на 0,1%). Водночас бобів сої реалізовано 

21,9 тис.т, що на 7,1% менше ніж у січні–квітні 2016р., тварин 

сільськогосподарських (у живій масі) – 3,8 тис.т (на 35,1%). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–квітні 

2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросли на 11,9%, у т.ч. продукції 

рослинництва – на 11,1%, тваринництва – на 29%. 

 

 

Демографічна ситуація 

в Кіровоградській області 

у січні–березні 2017 року 
 

Станом на 1 квітня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 963,6 тис. 

осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

У січні–березні 2017р. чисельність населення області скоротилася на   

2204 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 9,3 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного  

скорочення (2397 осіб). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

(193 особи). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Компаніївського (0,46%), Гайворонського (0,44%),  Маловисківського ( 0,43%) 

районів (в середньому по області – 0,23%).  

Обсяг природного скорочення становив 10,1 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–березні 2016р. – 9,2 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради 

(6,2 особи), найвищий – в Олександрівському районі (18,3 особи).  

Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,3 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11 народжених                                   

у Новоукраїнському районі до 6,2 народженого на території Світловодської 

міськради.  

Рівень смертності в середньому по області становив 18,4 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (14,9 особи), найвищий –                               

в Олександрівському районі (27,6 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області                     

у січні–березні  2017р. становила 0,81 особи на 1000 жителів.  



 

Зовнішня торгівля товарами 

Кіровоградської області 

з країнами ЄС у І кварталі 2017 року 

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у І кварталі 2017р. 

становив 25,2 млн.дол. США, імпорту – 24 млн.дол., що відповідно 

на 14,8% та в 1,8 раза більше порівняно з І кварталом 2016р. 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського 

Союзу.  

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, 

мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею промисловості.  

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них. 

 

 

Експорт товарів Кіровоградської області 

у І кварталі 2017 року 

 

Обсяг експорту товарів області у І кварталі 2017 року становив  

127,9 млн.дол. США та порівняно з І кварталом 2016р. збільшився в 1,8 раза.  

Область експортувала товари до 85 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Індії, Російської Федерації, Єгипту, Іспанії, США. 

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне обладнання. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 


