ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК
Наявність зернових та олійних культур
на підприємствах області
станом на 1 грудня 2015 року
На 1 грудня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)
та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було
в наявності 2001,5 тис.т зерна (на 17,9% більше ніж на 1 грудня 2014р.), у т.ч.
654,9 тис.т пшениці, 125,4 тис.т ячменю, 1152,5 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита.
Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося
1257,7 тис.т зерна (на 13,5% більше), у т.ч. 442,6 тис.т пшениці, 118,2 тис.т
ячменю, 641,2 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та
зернопереробні підприємства мали в наявності 743,8 тис.т зерна (на 26,2%
більше), у т.ч. зернозберігаючі – 689,7 тис.т (на 36,2% більше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при
закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 грудня 2015р. становила
2749,3 грн. за т (торік – 1836,7 грн. за т), по Україні – 2627,9 грн. за т
(1750,5 грн. за т).
Запаси насіння соняшнику становили 661,5 тис.т (на 6,7% більше ніж на 1
грудня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих)
зберігалося 421,2 тис.т (на 5,3% більше), на підприємствах, що здійснюють
його зберігання та переробку, – 240,3 тис.т (на 9,3% більше).
Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та
зернопереробними підприємствами області на 1 грудня 2015р. становила 6952,5
грн. за т проти 4101 грн. за т на 1 грудня 2014р., по Україні – 7186,6 грн. за т
(3740 грн. за т).
Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами області
за січень–листопад 2015 року
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень–листопад п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р.
збільшився в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції
тваринництва – на 1%.
Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 2011,5 тис.т
зернових культур, що на 2% більше ніж у січні–листопаді 2014р., у т.ч. пшениці
– 657,3тис.т (на 6,2% більше), ячменю – 204 тис.т (на 29,9% менше), кукурудзи
– 1119,7 тис.т (на 14,4% більше), насіння соняшнику – 760 тис.т (на 5,5%
менше), сої – 148,9 тис.т (в 1,5 раза більше), худоби та птиці (у живій вазі) –
15,9 тис.т (на 16,2% менше), молока та молочних продуктів – 42,1 тис.т (на
4,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–листопад
2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,7 раза,
у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 34,7%.

Добування водних біоресурсів
у січні–листопаді 2015р.
Протягом січня–листопада 2015р. підприємствами Кіровоградської
області та фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на
вилов риби на території області, добуто 996,1 т риби, що на 10% більше обсягу
вилову риби у січні–листопаді 2014р.
Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського,
Онуфріївського та Світловодського районів, м.Світловодська, що склало
49,1% загального обсягу вилову риби по області.
Використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення
нафти у листопаді 2015 року
За листопад 2015р. підприємствами та організаціями області використано
на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 53,8 млн.м3,
вугілля кам’яного – 23,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 10,5 тис.т,
бензину моторного – 1,5 тис.т, вугілля бурого – 0,3 тис.т, мазутів топкових
важких – 0,2 тис.т
Порівняно з листопадом 2014р. збільшилося використання мазутів
топкових важких у 2,2 раза, вугілля бурого – на 47,9%, бензину моторного –
на 9,8%, газойлів (палива дизельного) – на 5,8%, вугілля кам’яного – на 1%.
Водночас зменшилось використання газу природного на 20,2%.

Наявність зернових культур на підприємствах
м. Світловодська станом на 1 грудня 2015 року
На підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових
культур м. Світловодська було в наявності 39,6 тис.т зерна, з них пшениці –
4,2 тис.т.
Наявність зернових культур на підприємствах
Світловодського району станом на 1 грудня 2015 року
У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Світловодського
району було на зберіганні 32,3 тис.т зернових культур, у т.ч. пшениці –
5,5 тис.т.

