
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області  

за січень червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 161,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2015р. 

порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 67,1%. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

71,1% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (14,4% 

та 14,5% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 64,6% обсягу будівельних 

робіт по області. 

 

Про основні показники роботи промисловості за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за підсумками січня–червня 2015р. індекс промислової продукції в області 

становив 77,5%, у т.ч. у переробній промисловості – 73,6%, постачанні і 

розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 85,9%, 

добувній промисловості і розробленні кар'єрів – 87,7%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції 

порівняно з січнем–червнем 2014р. зменшився на 37,6%, у т.ч. у виробництві 

олії та тваринних жирів – на 43,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

– на 28,8%, інших харчових продуктів – на 18,2%, м’яса та м’ясних продуктів – 

на 10,1%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості обсяги продукції збільшилися на 8,1%. 

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

Кіровоградської області за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015р. від усіх категорій сільськогосподарських 

товаровиробників на переробні підприємства області надійшло 7 тис.т живої 

ваги худоби та птиці, що на 18,8% менше порівняно з січнем–червнем 2014р., 

та 3,9 тис.т молока та молочних продуктів (у 2 рази менше). 

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх 

категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 6 тис.т живої 

ваги худоби та птиці (на 27,3% менше ніж за відповідний період торік) та 3,9 

тис.т молока та молочних продуктів (у 2 рази менше). 

 

 

 

 

 



Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур м. Світловодська було в 

наявності 0,2 тис.т зерна. 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за січень–червень 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 11,8 млн.грн., що становить 7,3% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 82,3% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 15,1%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та 

інженерних споруд. 

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–червні 2015р. склало 

37,7 тис.т та порівняно з січнем–червнем 2014р. зменшилося на 0,8 тис.т або на 

2,1%. 

У січні–червні п.р. загальне виробництво молока порівняно з відповідним 

періодом 2014р. зменшилося на 4,5% і склало 155,3 тис.т,у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах – на 8,8% (24,8 тис.т), господарствах 

населення – на 3,7% (130,5 тис.т). Порівняно з січнем–червнем 2014р. в 

аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, 

що була в наявності на початок 2015р., зменшився на 62 кг (на 2,4%) і становив 

2570 кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–червні 2015р. 

порівняно з січнем–червнем 2014р. зменшилося на 0,3% і склало 272,8 млн.шт., 

у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 18,3% (52,8 млн.шт.), 

господарствах населення – зросло на 5,3% (220 млн.шт.). Несучість курей-

несучок у січні–червні 2015р. склала 154 шт., проти 155 шт. у січні–червні 

2014р. 

Станом на 1 липня 2015р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої 

худоби становила 135,3 тис. голів (на 9,8% менше ніж на 1 липня 2014р.), у т.ч. 

корів – 61,7 тис. голів (на 6,2% менше), свиней – 274,3 тис. голів (на 0,7% 



більше), овець та кіз – 57,5 тис. голів (на 7,7% менше), птиці – 6733,9 тис. голів 

(на 3,4% більше). 

 

Надання населенню субсидій за червень 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у січні–червні 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 87179 домогосподарств, призначено 

субсидії 50184 домогосподарствам, що у 2,3 раза більше порівняно з 

відповідним періодом 2014 року. 

У червні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових 

субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, становила 8,5% загальної кількості 

домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне 

домогосподарство у червні 2015 року становив 422,1 грн. 

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–червні 2015 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 

86613 тис.грн. 

Станом на 1 липня 2015 року заборгованість бюджетів перед 

організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням 

заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 20007,1 

тис.грн. 

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 

2015 року звернулися 27583 домогосподарства, призначено субсидії 21260 

домогосподарствам, отримали – 7082 домогосподарства на суму 9878,8 тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

липня 2015р. становила 22728,2 тис.грн. 

 

Експорт товарів за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів області за січень–травень 2015р. становив 179,6 

млн.дол. США і порівняно з січнем–травнем 2014р. скоротився на 53,6%. 

Область експортувала товари до 82 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Туреччини, Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Індії та 

Єгипту. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного 

походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти. 

 

 

 

 

 



Підсумки обліку посівних площ під урожай 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за результатами заключного підсумку сівби під урожай 2015р. 

сільськогосподарські культури посіяно на площі 1676,8 тис.га, з них аграрними 

підприємствами – на 1226,8 тис.га (73,2% загальної посівної площі), 

господарствами населення – на 450 тис.га (26,8%). 

Порівняно з 2014р. загальна посівна площа сільськогосподарських 

культур збільшилася на 4,6 тис.га або на 0,3%, у т.ч. в господарствах населення 

– на 20,8 тис.га (на 4,8%), в аграрних підприємствах – зменшилася на 16,2 

тис.га (на 1,3%). Збільшення загальної посівної площі зафіксовано в 12 районах 

області. 

Майже половина зайнятих посівами площ (48,5%) відведено під зернові і 

зернобобові культури – 812,8 тис.га (на 13,9 тис.га або на 1,7% більше ніж 

торік). 

Технічні культури посіяно на площі 757 тис.га (45,1% посівних площ), що 

на 8,6 тис.га (на 1,1%) менше ніж у минулому році. 

Овочі посіяні на площі 16,7 тис.га, що на 1,2% більше ніж на 1 червня 

2014р., картопля – на площі 40,2 тис.га. Основними виробниками цих видів 

продукції в області є господарства населення. 

У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа 

загибелі озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 

під урожай 2015р., становила 48,8 тис.га (в 7 р.б. площ загиблих озимих 

культур, посіяних під урожай 2014р.), а її частка в площі посіву склала 10,6% 

(торік – 1,8%). 
 

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт  

станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

станом на 1 липня 2015р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові 

культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 1409 га, що складає 

0,3% площ, посіяних під урожай поточного року (торік – 9,4% таких площ). Із 

зібраної площі одержано 4,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що 

склало 3,5% на початок липня 2014р. У середньому з 1 га обмолоченої площі 

одержано 33 ц зерна (торік – 36,4 ц з 1 га). 
 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

на 1 липня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та 

підприємствах області, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, 

було в наявності 510,9 тис.т зерна (на 26,5% більше ніж на 1 липня 2014р.), у 



т.ч. 227,8 тис.т пшениці, 68,9 тис.т ячменю, 200,2 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т 

жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 

зберігалося 386,3 тис.т зерна (в 1,6 р.б), у т.ч. 152,7 тис.т пшениці, 173,7 тис.т 

кукурудзи, 51,5 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 124,6 тис.т зерна (на 25,1% 

менше), у т.ч. зернозберігаючі – 85,2 тис.т (на 34% менше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 липня 2015р. становила 

2800,5 грн. за т (торік – 1825,4 грн. за т), по Україні – 2627 грн. за т 

(1686,3 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 104,4 тис.т (в 2,3 раза менше ніж на 

1 липня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 

зберігалося 58,5 тис.т (в 1,7 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його 

зберігання та переробку, – 45,9 тис.т (в 4,4 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 липня 2015р. становила 6941,4 

грн. за т проти 3739,5 грн. за т на 1 липня 2014р., по Україні – 7294,7 грн. за т 

(3542,6 грн. за т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–червень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. 

збільшився в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, водночас 

продукції тваринництва зменшився на 1,6%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 749,8 тис.т 

зернових культур, що на 2,6% більше ніж у січні–червні 2014р., у т.ч. пшениці –

154,2 тис.т (на 19,7% менше), ячменю – 34,4 тис.т (в 2,4 раза менше), кукурудзи 

– 555,1 тис.т (на 25,2% більше), насіння соняшнику – 338,1 тис.т (на 12% 

менше), сої – 50,4 тис.т (на 18% більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 8,7 

тис.т (на 16,1% менше), молока та молочних продуктів – 21,9 тис.т (на 9,7% 

менше), яєць – 1,1 млн.шт. (в 52,9 раза менше). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–червень 

2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,9 раза, у т.ч. продукції 

рослинництва – в 1,9 раза, тваринництва – на 35,7%. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–травень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–травень 2015р. 

становив 39,2 млн.дол. США, імпорту – 15,9 млн.дол., або 47,7% та 54,1% рівня  

відповідного періоду 2014р. 



Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського 

Союзу. 

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, готових 

харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження. 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби 

наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, прилади та апарати 

оптичні, фотографічні. 

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі 

підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних 

осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив 9659,4 

млн.грн., що на 16,1% менше обороту січня–червня 2014р. 

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 39,8%, підприємців-

фізичних осіб – 43,1%, обороту організованих ринків з продажу 

сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%. 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в 

середньому за місяць становив 1641,8 грн., абсолютне зниження – 1280,2 грн. 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області 

через АЗС за червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у червні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та 

газу 209 автозаправних станцій. 

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму 159,1 млн.грн. Бензину 

реалізовано 3,5 тис.т, газойлів – 1,5 тис.т, пропану та бутану скраплених – 1,6 

тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 

тис.т. 

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин 

марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 66,3%, 

найменшим – А–80. 

Станом на 1 липня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 2,9 

тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т. 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) району за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

підприємствами Світловодського району реалізовано зернових та 

зернобобових культур 37,3 тис.т (на 36,5% менше порівняно з січнем– червнем 



2014р.), кукурудзи – 35,7 тис.т (на 35,6% менше), ячменю – 0,3 тис.т (на 14% 

більше), насіння соняшнику – 5 тис.т (на 4,3% менше). 

Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) зменшилися в 2,2 раза 

порівняно з січнем–червнем 2014р. та склав 0,6 тис.т, молока та молочних 

продуктів – збільшилися на 17,3% (0,8 тис.т). 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 

у червні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за червень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 15,4 млн.м
3
, вугілля 

кам’яного – 9,3 тис.т, палива дизельного – 7 тис.т, бензину моторного – 1,4 

тис.т. 

Порівняно з червнем 2014р. збільшилося використання газу природного в 

1,5 раза. Водночас зменшилось використання вугілля кам’яного на 54,8%, 

палива дизельного – на 15,4%, бензину моторного – на 11,9%. 

 

Житлові умови проживання населення Кіровоградської області 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

якість життя населення значною мірою залежить від його житлових умов, 

забезпеченості житла сучасними комунальними зручностями. 

У листопаді 2014р. з метою дослідження соціально-демографічних 

характеристик домогосподарств проводилося опитування домогосподарств, які 

впродовж 2015р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя. 

Рівень забезпеченості окремим житлом є одним з найважливіших 

показників, які характеризують житлові умови населення. Так, переважна 

більшість домогосподарств області має окреме житло (окрему квартиру або 

індивідуальний будинок) – 94%, проживає у частині індивідуального будинку – 

2%, разом з тим 4% домогосподарств все ще мешкають у гуртожитках. 

У власному житлі проживають 93,3% домогосподарств (без урахування 

тих, які мешкають у гуртожитках), 0,2% проживають у державному житлі, 4% – 

у відомчому, 2,5% – наймають його у фізичних осіб. 

Найбільша частина домогосподарств має двокімнатне житло ( 36%), 

більше третини проживає в трьох кімнатних помешканнях, 13,3% – в одній 

кімнаті, 15,8% – чотирьох і більше кімнатах. 

На житловій площі, що відповідає санітарній нормі (13,65 кв.м. на одну 

особу), мешкають 64,8% домогосподарств області, а саме: 23,4% – від 13,66 до 

20 кв.м., 13,9% – від 20,01 до 25 кв.м., більше чверті – понад 25 кв.м. Нижче 

санітарної норми забезпечені житловою площею 35,2% домогосподарств 

області. Зокрема, житлова площа кожного четвертого домогосподарства 

становить від 9,1 до 13,65 кв.м. на одну особу, 8,3% – менше 7,5 кв.м., 2% 

домогосподарств – від 7,5 до 9 кв.м. 



Житло майже кожного п’ятого домогосподарства області збудовано до 

1960р., три чверті домогосподарств – у 1960–1980 роках (по Україні відповідно 

– майже кожне п’яте та 70%). У відносно новому житлі, збудованому в 1991р. і 

пізніше, мешкають лише 7% домогосподарств (по Україні – 11%). 

Характеризуючи умови проживання населення, окремо слід зупинитися 

на обладнанні сучасного житлового фонду комунальними зручностями, а саме: 

наявності центрального опалення, водопроводу, каналізації тощо. Так у житлі, 

обладнаному центральним опаленням, проживають 18% домогосподарств, 

індивідуальною системою опалення – більше половини. Централізованим 

газопостачанням користуються більше ніж два з п’яти домогосподарств, 

балонним газом – 40% домогосподарств. Газову колонку в своєму житлі мають 

5% домогосподарств, гаряче водопостачання – 41% (в Україні – 16% та 38% 

відповідно). Водопроводом і каналізацією обладнано житло 59% та 57% 

домогосподарств відповідно, ванну або душ мають більше половини 

домогосподарств. Домашнім телефоном користуються 26% домогосподарств. 

За підсумками опитування задоволені або дуже задоволені своїми 

житловими умовами більше ніж  кожні два з п’яти домогосподарств, більше 

третини не дуже задоволені своїм житлом, незадоволені або дуже незадоволені 

– 21,3% домогосподарств (по Україні – 55,6%, 30,7%, 13,7% відповідно). 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області 

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

червень 2015р. становив 3847,3 млн.грн., що порівняно з січнем–червнем 2014р. 

менше на 22,8%. 

У червні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг роздрібного 

товарообороту склав 81% та становив 688,9 млн.грн. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республики Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції) склала 1,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у 

середньому за місяць склав 653,9 грн. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–червень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

за оперативними даними у січні–червні 2015р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 100,3 тис.т вантажів, що на 

27,8% менше ніж у січні–червні 2014р., вантажооборот зменшився на 47,4% і 

становив 17,8 млн.ткм. 



У січні–червні 2015р. вантажні перевезення здійснювало                            

14 автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 5,1%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 4 автопідприємства, якими разом з 

фізичними особами-підприємцями у січні–червні 2015р. перевезено 2,6 млн. 

пасажирів, що на 5,2% менше ніж у січні–червні 2014р., пасажирооборот 

зменшився на 2,4% і склав 33,6 млн.пас.км. Питома вага пасажирських 

перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області 

склала 11%. 

 

Зміни споживчих цін в області у червні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

індекс споживчих цін в області у червні 2015р. порівняно з травнем 2015р. 

становив 100,4%, з початку року – 139,1% (по Україні – 100,4% та 140,7% 

відповідно). 

На споживчому ринку в червні 2015р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої знизились на 0,3%. Істотно (на 54,1–43,8%) знизились ціни 

на огірки, капусту білокачанну, помідори. На 6,8–1,4% подешевшали рис, сало, 

риба та продукти з риби, олія соняшникова, фрукти, продукти переробки 

зернових, молоко. Водночас суттєво (у 2,3–1,7 раза) подорожчали буряк, 

картопля, морква. На 8,7–0,6% зросли ціни на яйця, мед натуральний, шоколад, 

сири, олію оливкову, морозиво, сметану, безалкогольні напої, кондитерські 

вироби з борошна, цукор, масло, м’ясо та м’ясопродукти. 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3,1% у т.ч. тютюнові 

вироби – на 4,1%, алкогольні напої – на 0,8%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

зросли на 0,4%, у т.ч. утримання та ремонт житла – на 2%, плата за власне 

житло (квартирна плата) – на 1,5%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,5% пов’язано з 

подорожчанням автомобілів на 5,6%, перевезень автодорожнім і залізничним 

транспортом на 4,7% та 3,2% відповідно. 

Крім того, на 6,9–1,5% знизились ціни на покриття для підлоги, квіти 

живі, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, 

канцелярські товари, мобільні телефони, побутову техніку. 

 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2015 року 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району зернові та 

зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 16,2 тис.га, що 

становить 51,6% загальної посівної площі по району. 



Порівняно з 2014р. збільшилася площа посіву соняшнику на зерно на 

5,3% і склала 6 тис.га, сої – в 2,4 раза (7,8 тис.га). Разом з тим зменшилася 

площа посіву ріпаку (озимого) в 3,3 раза і склала 0,6 тис.га. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 липня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур Світловодського району 

було в наявності 34,4 тис.т зерна, у т.ч. пшениці – 2,1 тис.т. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах  

(крім малих) у січні–червні 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що 

сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у січні–

червні 2015р. реалізовано на забій 966,9 т живої ваги худоби та птиці, що на 

22,3% менше обсягу січня–червня 2014р., вироблено 933,7 т молока (на 20,2% 

більше). 

Станом на 1 липня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах району 

налічувалось 1,5 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів корів, 16 

тис.голів свиней. 


