ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК
Про основні показники роботи промисловості
за січень–жовтень 2015 року
За підсумками січня–жовтня 2015р. індекс промислової продукції
в області становив 80,4%, у т.ч. у переробній промисловості – 73,7%,
постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
– 87,5%, добувній промисловості і розробленні кар'єрів – 104,7%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції
порівняно з січнем–жовтнем 2014р. зменшився на 40,6%, у т.ч. у виробництві
олії та тваринних жирів – на 47,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів – на 32,9%, інших харчових продуктів – на 29,8%, м’яса та м’ясних
продуктів – на 12,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на
12,5%, молочних продуктів – на 1,2%.
На переробні підприємства області
надійшло 224,3 тис.т цукрових буряків
За січень–жовтень 2015р. на переробні підприємства від усіх категорій
господарств загалом надійшло 224,3 тис.т цукрових буряків (в 1,8 раза менше
порівняно з січнем–жовтнем 2014р.), у т.ч. було закуплено 158,1 тис.т
(70,5% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах – 66,2 тис.т
(29,5%).
Середня ціна закупівлі цукрових буряків за січень–жовтень 2015р. склала
687,7 грн. за т проти 485 грн. торік.
Добування водних біоресурсів
у січні–жовтні 2015 року
Протягом січня–жовтня 2015 року підприємствами Кіровоградської
області та фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на
вилов риби на території області, добуто 866,5 т риби, що на 5,6% більше обсягу
вилову риби у січні–жовтні 2014 року.
Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського,
Онуфріївського та Світловодського районів, м.Світловодська, що склало
50,5% загального обсягу вилову риби по області.

Наявність зернових та олійних культур на
підприємствах області станом на 1 листопада 2015 року
На 1 листопада 2015р. в сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових
культур було в наявності 2075 тис.т зерна (на 20,6% більше ніж на 1 листопада
2014р.), у т.ч. 774,6 тис.т пшениці, 147,6 тис.т ячменю, 1089,6 тис.т кукурудзи,
1,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) зберігалося 1328,4 тис.т зерна (на 18,4% більше), у т.ч. 506,9 тис.т
пшениці, 137 тис.т ячменю, 631,3 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т жита.
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 746,6 тис.т
зерна (на 24,8% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 684,8 тис.т (на 34,7% більше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при
закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 листопада 2015р.
становила 2731,3 грн. за т (торік – 1825,8 грн. за т), по Україні – 2609,8 грн.
за т (1744,5 грн. за т).
Запаси насіння соняшнику становили 736,9 тис.т (на 8,2% більше ніж
на 1 листопада 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах
(крім малих) зберігалося 477,3 тис.т (на 7% більше), на підприємствах, що
здійснюють його зберігання та переробку, – 259,6 тис.т (на 10,5% більше).
Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та
зернопереробними підприємствами області на 1 листопада 2015р. становила
6999,3 грн. за т проти 3999 грн. за т на 1 листопада 2014р., по Україні –
7159,9 грн. за т (3656,1 грн. за т).
Лісогосподарська діяльність
у січні–вересні 2015 року
У січні–вересні 2015р. в області вироблено продукції (робіт, послуг)
лісового господарства у фактичних цінах (без ПДВ) на суму 91,6 млн.грн.,
що в 1,6 раза більше ніж у січні–вересні 2014р. Частка обсягів продукції
лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила
94,7%.
Найбільше вироблено лісогосподарської продукції господарствами
Знам’янського – 28,1 млн.грн. (30,7% загального обсягу виробленої продукції в
області), Олександрівського – 20,5 млн.грн. (22,4%), Голованівського –
17,2 млн.грн. (18,8%), Маловисківського – 12,7 млн.грн. (13,8%) районів.
Від усіх видів рубок заготовлено 161,1 тис.м3 ліквідної деревини, що
на 14,3% більше ніж у січні–вересні 2014р., з яких обсяг заготівлі
лісоматеріалів круглих становив 43,3 тис.м3.
Обсяги заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб
збільшились на 17,6%, дров для опалення – на 11,7% та становили відповідно
108,3 тис.м3 та 9,6 тис.м3.

Використання енергетичних матеріалів
та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями
м.Кіровограда у жовтні 2015 року
За жовтень 2015р. підприємствами та організаціями м.Кіровограда
використано
на
виробничі,
комунально-побутові
потреби
палива
дизельного 1,9 тис.т, вугілля кам’яного – 0,7 тис.т, бензину
моторного – 0,4 тис.т. Крім того використання газу природного з урахуванням
реалізації населенню становило 26,3 млн.м3.
Порівняно з жовтнем 2014р. використання палива дизельного
збільшилось на 40,9%. Водночас зменшилось використання вугілля
кам’яного на 36,5%, бензину моторного – на 25,7%, газу природного –
на 16,2%.
Використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення
нафти у жовтні 2015 року
За жовтень 2015р. підприємствами та організаціями області використано
на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 35,1 млн.м3,
вугілля кам’яного – 21,5 тис.т, палива дизельного – 16,9 тис.т, бензину
моторного – 2,1 тис.т, вугілля бурого – 0,1 тис.т.
Порівняно з жовтнем 2014р. збільшилося використання вугілля бурого на
28,4%, бензину моторного – на 15,4%, палива дизельного – на 1,9%. Водночас
зменшилось використання газу природного на 22,2%, вугілля кам’яного –
на 9,8%.
Збирання урожаю та проведення інших польових робіт
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
Світловодського району
станом на 1 листопада 2015 року
Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району
(крім малих) зернові та зернобобові культури зібрано на площі 11,3 тис.га
(73,9% площ посіву) та намолочено 648,5 тис.ц, середня врожайність становила
57,2 ц з 1 га.
Соняшник на зерно зібрано на площі 5,4 тис.га, намолочено 133,9 тис.ц,
врожайність становила 25 ц з 1 га.

