
Роздрібна торгівля та ресторанне господарство області  

за січень–червень 2014 року  

(за уточненими даними) 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–червень 2014р. підприємствами області (юридичними особами), 

що здійснювали роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано 

споживчих товарів на суму 3425,5 млн.грн., що в порівнянних цінах на 2,2% 

більше відповідного періоду попереднього року. Питома вага продажу 

продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області 

становила 44,5% (1523,6 млн.грн.), непродовольчих – 55,5% (1901,9 

млн.грн.). 

У торговій мережі серед продовольчих товарів найбільшу частку 

займав продаж виробів тютюнових, м’яса копченого, солоного та ковбасних 

виробів, виробів кондитерських, пива, м’яса та птиці свіжих та заморожених, 

напоїв безалкогольних, горілки та лікеро-горілчаних виробів, молока та 

продуктів молочних, серед непродовольчих товарів – бензину моторного, 

товарів фармацевтичних, дизельного пального, автомобілів та автотоварів, 

газу скрапленого та стисненого для автомобілів, побутових електротоварів та 

освітлювального приладдя, матеріалів будівельних та залізних виробів. 

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 71,3% усіх реалізованих товарів. 

 

Оптова торгівля області у січні–червні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова 

торгівля. 

Оптовий товарооборот підприємств області у січні–червні 2014 року 

становив 9,8 млрд.грн. 

На продаж продовольчих товарів припадало 57,6% обсягу оптового 

товарообороту, решта – на непродовольчі товари. 

Серед продовольчих товарів переважав продаж олій рослинних, 

маргарину і жирів харчових подібних, м’яса та м’ясних продуктів, цукру, 

продуктів молочних, масла та сирів, серед непродовольчих товарів – газойлів 

(палива дизельного), пестицидів та продукції агрохімічної іншої, насіння 

гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, кукурудзи, бензину моторного, 

у т.ч. бензину авіаційного, добрив та сполук азотних. 

Основу оптового товарообороту області (83,9%) склала продукція, що 

вироблена на території України. 

 

Добування водних біоресурсів у січні–серпні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що протягом січня–серпня 2014 року підприємствами області, а також 



фізичними особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на 

вилов риби на території області, добуто 567,9 т риби, що на 43% більше ніж у 

січні–серпні 2013 року. 

Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району, 

м.Світловодська та Світловодського району (50,3% вилову риби по області). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за січень–серпень 2014 року 
 

Аграрними підприємствами області за січень–серпень 2014р. 

реалізовано 1025 тис.т зернових та зернобобових культур, у т.ч. насіння 

соняшнику – 406,5 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 12,1 тис.т, молока 

та молочних продуктів – 28,6 тис.т, яєць – 63,3 млн.шт. 

Підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 73,6 тис.т (на 26,1% більше порівняно з січнем– 

серпнем 2013р.), насіння соняшнику – 5,4 тис.т (в 2,7 р.б.), худоби та птиці (у 

живій вазі) – 1,7 тис.т (на 32,6% більше), молока та молочних продуктів – 0,9 

тис.т (в 1,5 р.б.). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції у січні–серпні 2014р. порівняно з січнем–серпнем 2013р. збільшився 

на 42,1%, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,5 раза, продукції тваринництва – 

на 10,2%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у січні–серпні 2014р. порівняно з січнем–серпнем 

2013р. збільшилися на 8,9%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 8,7%, на 

продукцію тваринництва – на 10,5%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 1191,5 

тис.т зернових культур, що на 25,8% більше ніж у січні–серпні 2013р., у т.ч. 

пшениці – 465,2 тис.т (на 12,5% більше), ячменю – 228,6 тис.т (в 1,5 р.б.), 

кукурудзи – 466,1 тис.т (на 28,8% більше), насіння соняшнику – 423,9 тис.т (в 

1,8 р.б.), сої – 51,7 тис.т (на 25,7% менше), худоби та птиці (у живій вазі) – 

13,9 тис.т (на 8,3% більше), молока та молочних продуктів – 33,1 тис.т (на 

23,7% більше), яєць – 72,1 млн.шт. (в 1,7 раза менше). 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у січні–серпні 2014р. автотранспортними 



підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 175,5 тис.т вантажів, що на 

18,5% менше ніж у січні–серпні 2013р., вантажооборот зменшився на 25,3% і 

становив 41,2 млн.ткм. 

У січні–серпні 2014р. вантажні перевезення здійснювало 10 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 7,1%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 5 автопідприємств, якими разом 

з фізичними особами-підприємцями у січні–серпні 2014р. перевезено 3,6 млн. 

пасажирів, що на 10,9% більше ніж у січні–серпні 2013р., пасажирооборот 

збільшився на 8% і склав 46,1 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11,2%. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 вересня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1100,2 тис.т зерна (на 3,9% більше 

проти 1 вересня 2013р.), у т.ч. 722,2 тис.т пшениці (на 0,3% менше). Із 

загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім 

малих) зберігалося 777,8 тис.т зерна, у т.ч. 503,6 тис.т пшениці, 72 тис.т 

кукурудзи, 181,6 тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 322,4 тис.т зерна (на 12,6% 

менше), у т.ч. зернозберігаючі – 250,7 тис.т (на 19,9% менше). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 8 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 5,3 тис.т. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 вересня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області, було в наявності 1100,2 тис.т зерна (на 3,9% більше 

проти 1 вересня 2013р.), у т.ч. 722,2 тис.т пшениці (на 0,3% менше). Із 

загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім 

малих) зберігалося 777,8 тис.т зерна, у т.ч. 503,6 тис.т пшениці, 72 тис.т 

кукурудзи, 181,6 тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 322,4 тис.т зерна (на 12,6% 

менше), у т.ч. зернозберігаючі – 250,7 тис.т (на 19,9% менше). 



У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 13 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 9,5 тис.т. 
 

Робота авіаційних підприємств області за січень–серпень 2014 року 

Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами 

авіаційного транспорту області у січні–серпні 2014р. перевезено 3,1 тис.т 

вантажів, що на 23,8% більше ніж у січні–серпні 2013р. Порівняно з 

відповідним періодом минулого року вантажооборот авіаційного транспорту 

збільшився на 41% і склав 1,2 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–серпні 2014р. порівняно з 

відповідним періодом минулого року збільшилась на 21% і становила 45 тис. 

осіб, пасажирооборот збільшився на 40,8% і становив 20,7 млн.пас.км. 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт  

станом на 1 вересня 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та 

зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 420,7 

тис.га, що складає 98% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), 

посіяних під урожай 2014р. (торік – 96,8% таких площ). Із зібраної площі 

одержано 1653,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,6% 

більше ніж на 2 вересня 2013р., у т.ч. сільськогосподарськими 

підприємствами намолочено 1342,8 тис.т (на 0,9% менше), господарствами 

населення – 310,6 тис.т (на 7,5% більше). 

Виробництво озимих зернових культур склало 1396,8 тис.т (84,5% 

обсягу зібраного зерна), що на 0,7% менше ніж на початок вересня 2013р. 

Порівняно з початком  вересня 2013р. валовий збір ярих зернових 

культур (256,6 тис.т) збільшився на 7,8%. У загальному виробництві ярих 

зернових 82,5% склав ячмінь ярий (211,8 тис.т), валовий збір якого збільшився 

на 7%, при середній врожайності 29,1 ц з 1 га або на 33,5% більше. 

Швидкі темпи збирання соняшнику (зібрана площа в 2,9 р.б. ніж на 2 

вересня торік) зумовили значне зростання (в 2,6 раза) загального 

виробництва цієї культури (отримано 72,6 тис.т насіння соняшнику у 

початково оприбуткованій вазі). 

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 49,5 тис.га (98% площ, що 

підлягають до збирання), його валовий збір становив 111 тис.т, що на 13,1% 

менше ніж на 2 вересня 2013р., а середня врожайність – 22,4 ц з 1 га (торік – 

24,5 ц з 1 га). 

Усіма категоріями господарств накопано 423,5 тис.т картоплі, що на 

30,8% більше ніж на 2 вересня 2013р. за рахунок підвищення середньої 

врожайності з 97 ц до 132 ц з 1 га. 



Виробництво овочів відкритого ґрунту (107,9 тис.т) зросло проти 

минулорічного на 7,1% за рахунок збільшення урожайності на 20 ц з 1 га 

(склала 113 ц з 1 га). 

Загальне виробництво плодоягідної продукції зменшилося проти 2 

вересня 2013р. в 1,5 раза (за рахунок зменшення середньої врожайності з 1 га 

площі насаджень у плодоносному віці на 35,7 ц або в 1,6 раза) і становило 

13,2 тис.т. Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва 

картоплі, плодів та ягід – 99,1%, овочів – 98,5%. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–серпні 2014р. 

склало 46,5 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–серпнем 

2013р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій 

як у сільськогосподарських підприємствах (на 1 тис.т або на 7,6%), так і в 

господарствах населення (на 2,6 тис.т або на 8,7%). 

У січні–серпні 2014р. порівняно з січнем–серпнем 2013р. загальне 

виробництво молока збільшилося на 3,1% і склало 235 тис.т, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 17% (36,5 тис.т), у господарствах 

населення – на 0,9% (198,5 тис.т). Порівняно з січнем–серпнем 2013р. в 

аграрних підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по 

середньому поголів’ю) збільшився на 454 кг (на 14,9%) і становив 3496 кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–серпні 2014р. 

порівняно з січнем–серпнем 2013р. зменшилося на 3,9% і склало 373,3 

млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,5 раза (84,1 

млн.шт.), у господарствах населення – зросло на 11,1% (289,2 млн.шт.). 

Несучість курей-несучок у січні–серпні 2014р. склала 198 шт. проти 224 шт. 

у січні–серпні 2013р. 

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 148,3 

тис. голів (на 3% менше ніж на 1 вересня 2013р.), у т.ч. корів – 66,8 тис. голів 

(на 1,5 % менше), свиней – 278,1 тис. голів (на рівні 1 вересня 2013р.), овець та 

кіз – 57,9 тис. голів (на 4% менше), птиці – 6479,8 тис. голів (на 0,6% більше). 

Зміни споживчих цін в області у серпні 2014 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у серпні 2014р. порівняно з липнем 2014р. 

становив 100,5%, з початку року – 112,4% (по Україні – 100,8% та 112,9% 

відповідно). 

На споживчому ринку в серпні 2014р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої знизились на 0,8%. Найбільше (на 19,7%) подешевшали 

овочі, у т.ч. цибуля – на 49,3%, помідори – на 44,3%, морква – на 38,9%, 

перець солодкий – на 34,5%, буряк – на 27,6%, кабачки, баклажани, гарбузи – 

на 26,8%, картопля – на 22,7%, білокачанна капуста – на 14,7%. Крім того, на 



9,6–0,2% знизились ціни на фрукти, мед натуральний, продукти переробки 

зернових, масло, харчовий лід і морозиво. Водночас суттєво (на 12,8%) 

підвищились ціни на яйця. На 7,7–1% подорожчали сало, цукор, шоколад, 

рис, кондитерські вироби з борошна, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, риба та 

продукти з риби, безалкогольні напої, олія соняшникова, кондитерські 

вироби з цукру, маргарин, сметана, макаронні вироби, інші продукти 

харчування. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 5% у т.ч. 

алкогольні напої – на 6,2%, тютюнові вироби – на 4,4%. 

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,6% за рахунок подорожчання 

послуг лікарень на 6,6% та фармацевтичної продукції на 2,8%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,6% пов’язано зі зростанням 

цін на автомобілі на 5,6%, паливо та мастила на 4,9%, а також вартості 

перевезень пасажирським залізничним транспортом на 3,3%. 

Ціни у сфері відпочинку та культури підвищились на 2,4%, що в 

основному зумовлено подорожчанням туристсько-екскурсійних послуг на 

10,6%. Крім того, на 3,4% підвищились ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру 

та обладнання для обробки інформації. 

 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

станом на 1 вересня 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що станом на 1 вересня 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 

(крім малих) області зібрано зернові та зернобобові культури (включаючи 

кукурудзу) на площі 312,7 тис.га (52,1% площ посіву) та намолочено 1297,2 

тис.т, що на 1,1% менше порівняно з 2 вересня 2013 року. Середня 

врожайність зернових культур становила 41,5 ц з 1 га (торік – 38,1 ц з 1 га). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

(крім малих) зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) 

зібрано на площі 4,7 тис.га (25,2% площ посіву) та намолочено 170,3 тис.ц, 

середня врожайність становила 36,5 ц з 1 га. 

Ріпак озимий зібрано на площі 2 тис.га (100% площ посіву) та 

намолочено – 36,1 тис.ц, середня врожайність становила 18,3ц з 1 га. 

 

Ринок праці в Кіровоградській області в серпні 2014 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець 
серпня 2014р. перебувало 14,2 тис. безробітних громадян області, що на 0,6% 
менше ніж на кінець липня. Статус безробітного протягом місяця отримали 2 
тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області  на кінець 

серпня 2014р. становив 2,42% населення працездатного віку. 



Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець серпня 2014р. 

становила майже 1 тис. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) зменшилося з 16 осіб на кінець липня 2014р.до 14 осіб на 

кінець серпня. 

За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2014р. було 

працевлаштовано 0,9 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж серпня 2014р., становила 11,4 тис. осіб. Середній 

розмір допомоги по безробіттю становив 1008 грн. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–серпні 2014 року 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах 

Кіровоградської області порівняно з січнем–серпнем 2013 року збільшилось 

на 7,6% та становило 14,1 тис.т, молока – на 17% (36,5 тис.т), яєць – 

зменшилось в 1,5 раза (84,1 млн.шт). 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–серпні 2014р. реалізовано на забій 1682,8 т живої ваги худоби та птиці, 

що на 32,1% більше обсягу січня–серпня 2013р., вироблено 1034,6 т молока 

(на 42,8% більше). 

Станом на 1 вересня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,3 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів, 13,8 тис.голів свиней. 

Індекс споживчих цін у серпні 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє 

величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за серпень 2014р., яка 

становила порівняно з липнем 2014р. по Україні 100,8%, по області – 100,5%. 

 

Про основні показники роботи промисловості  

за січень–серпень 2014 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за підсумками січня–серпня п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. 

обсяги промислового виробництва в області збільшилися на 4,3%, у тому 

числі у переробній промисловості – на 9,9%. 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв приріст 

виробництва становив 23,3%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – 

29,5%, інших харчових продуктів – 23,1%, м’яса та м’ясних продуктів – 1,6%. 



Збільшилося виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 

46,6%, олії соняшникової нерафінованої – на 35%, виробів здобних – на 

28,5%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 27%, виробів 

кондитерських цукрових, що не містять какао – на 23,8%, виробів ковбасних 

– на 4,8%. 


