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Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–березень 2016 року 

 

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій Кіровоградської 

області у січні–березні 2016р. склало 16,9 тис.т та порівняно з січнем–березнем 

2015р. збільшилося на 0,9 тис.т або на 5,6%. 

У січні–березні п.р. загальне виробництво молока порівняно з 

відповідним періодом 2015р. зменшилося на 1,6% і склало 56,6 тис.т,  

у т.ч. у господарствах населення – на 5,8% (43,5 тис.т),  

у сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 15,9% (13,1 тис.т). 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–березні 2016р. 

порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилося на 8,9% і склало                       

97 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 30,4%                

(23,6 млн.шт), господарствах населення – на 3,4% (73,4 млн.шт). 

Станом на 1 квітня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби 

становила 120 тис. голів (на 5,1% менше ніж на 1 квітня 2015р.),  

у т.ч. корів – 58,6 тис. голів (на 4,2% менше), свиней – 262,7 тис. голів (на 0,6% 

менше), овець та кіз – 52 тис. голів (на 4,6% менше), птиці – 3906,9 тис. голів  

(на 2% менше). 

 

 

 

 

Лісогосподарська діяльність 

 

Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства                      

у фактичних цінах (без ПДВ) за 2015р. склали по Кіровоградській області 121,7 

млн.грн, що в 1,5 раза більше ніж у 2014р. 

Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2015р. становили 217,5 тис.м
3
, 

що на 10,9% більше порівняно з 2014р. Із загальної кількості заготовленої 

ліквідної деревини 56,2 тис.м
3
 становлять лісоматеріали круглі, 13,6 тис.м

3
 – 

дрова для опалення, 147,7 тис.м
3 
– дров’яна деревина для технологічних потреб.  

Протягом 2015р. відтворення лісів проведено на 818 га земель лісового 

фонду, що на 27,7% менше ніж у 2014р., у т.ч. садіння і висівання лісу –  

729 га, природне поновлення – 89 га.  

Протягом року було зафіксовано 4 випадки лісових пожеж, площа лісових 

земель, пройдена пожежами, становила 2 га. У 2015р. загинуло  

708 га лісових насаджень, що на 171 га більше ніж у 2014р.  

 

 

 

 



 

 

Ведення мисливського господарства 
 

У 2015р. мисливський фонд Кіровоградської області включав 5 видів 

копитних тварин (7,3 тис. голів), 13 – хутрових звірів (95,5 тис. голів), 23 – 

птахів (946,6 тис. голів).  

Площа мисливських угідь у 2015р. склала 1960 тис.га, на якій 

здійснювали діяльність 16 господарств. 

Порівняно з 2014р. загальні витрати на ведення мисливського 

господарства збільшилися на 20,2% та становили 5,9 млн.грн, загальні 

надходження від ведення мисливського господарства – на 9,1% (4 млн.грн).  

Протягом 2015р. добуто (відстріляно) 288 голів копитних тварин, що       

на 2,5% більше ніж у 2014р., 13,8 тис. голів хутрових звірів (на 5,1% менше) та 

292,6 тис. голів пернатої дичини (на 7,4% менше). 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 
 


