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Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами 

Кіровоградської області у січні 2018 року 

 

Сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області  

у січні поточного року реалізовано 74,2 тис.т культур зернових та 

зернобобових, що на 6,7% більше ніж у січні 2017р., пшениці – 18,4 тис.т 

(на 40,1%), кукурудзи на зерно – 53,2 тис.т (на 0,7%), насіння соняшнику – 24,9 

тис.т (на 32,2%), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 1,5 тис.т  

(в 1,9 раза більше), молока – 4,1 тис.т (на 10,1%), водночас ячменю реалізовано 

1,6 тис.т (на 23,4% менше). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні 2018р. порівняно  

з січнем 2017р. зросли на 13,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,8%, 

тваринництва – на 31,2%.  
 

 

Діяльність операторів, провайдерів 

телекомунікацій та поштового 

зв’язку Кіровоградської області 

у 2017 році 

 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку 

у 2017р. склав майже 911 млн.грн, у тому числі населенню – 654 млн.грн. або 

71,8%. 

Обсяг доходів, отриманих від надання послуг рухомого (мобільного) 

зв’язку, склав 632 млн.грн або 69,4% загального обсягу доходів, Інтернет-

послуг – 103,9 млн.грн або 11,4%, фіксованого телефонного зв’язку – 

76,3 млн.грн або 8,4%.  

Станом на 1 січня 2018р. кількість абонентів мережі Інтернет порівняно з 

початком 2017р. зросла в 1,8 раза, рухомого (мобільного) зв’язку – на 1,3% і 

становила 407,9 тис. та 1192,4 тис. абонентів відповідно. Водночас кількість 

абонентів фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 17,5%, кабельного 

телебачення – на 1,9% і становила 100,9 тис. та 38,9 тис. абонентів відповідно. 

 
 

Про надання населенню субсидій 

у січні 2018 року 

 

У січні 2018р. 38% домогосподарств області отримували субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Сума субсидій 

цього виду послуг, призначених домогосподарствам, становила 7303 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. 

становив  1296,5 грн. 



 

У січні 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 130 домогосподарствам на 

суму 278 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на 

одне домогосподарство у січні 2018р. становив 2138,5 грн. Сума субсидій 

готівкою, яка отримана домогосподарствами, становила 10351,5 тис.грн.   

                          

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 


