
ПРЕС-ВИПУСК 

 

 

Діяльність операторів, провайдерів 

телекомунікацій та поштового 

зв’язку області у січні–березні 2016 року 

 

Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області        

у січні–березні 2016р. склали 212,4 млн.грн, з них  населенню – 145,3 млн.грн 

або 68,4%. 

Частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного зв’язку 

найбільша і становить 68%, Інтернет-послуг – 11,3%, телефонного та 

поштового зв’язку – 9,8% та 7% відповідно. 

Телефонна мережа області станом на 1 квітня 2016р. налічує 138,1 тис. 

абонентів фіксованого телефонного зв’язку (з них 75,5% – населення).                

Телефонна мережа області скоротилася на 11% порівняно з показниками 

станом на 1 квітня 2015р., у міських поселеннях – на 11,9%, сільській 

місцевості – на 6,4%. Рівень телефонізації станом на 1 квітня 2016р. становив 

25 телефонних апаратів на 100 сімей, у міських поселеннях – 32, у сільській 

місцевості – 13 телефонних апаратів. 

Станом на 1 квітня 2016р. кількість абонентів мобільного зв’язку 

скоротилася на 4,8%, кабельного телебачення – на 2,5% порівняно з 

відповідною датою 2015р. та cтановила 1179,2 тис. і 40,5 тис. відповідно. 

Натомість кількість абонентів мережі “Інтернет” зросла в 3 рази і становила 

197,3 тис.  
 

Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–квітень 2016 року 

 

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій Кіровоградської 

області у січні–квітні 2016р. склало 25,5 тис.т та порівняно з січнем–квітнем 

2015р. збільшилося на 1,2 тис.т або на 4,9%. 

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

періодом 2015р. зменшилося на 2,2% і склало 84,4 тис.т,  

у т.ч. у господарствах населення – на 5,6% (67,1 тис.т),  

у сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 13,8% (17,3 тис.т). 

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

порівняно з січнем–квітнем 2015р. збільшилося на 4,8% і склало                       

143,1 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 8,9%                

(30,5 млн.шт), господарствах населення – на 3,7% (112,6 млн.шт). 

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

становила 125,6 тис. голів (на 5,4% менше ніж на 1 травня 2015р.),  

у т.ч. корів – 58,8 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 241,8 тис. голів (на 9,7% 

менше), овець та кіз – 53,9 тис. голів (на 3,9% менше), птиці – 4282,2 тис. голів  

(на 0,6% більше). 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


