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У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ПРЕС-ВИПУСК 

 
 

 

Додаток 1 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами області 

за 2015 рік 

 

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 

виробленої продукції за 2015р. порівняно з 2014р. збільшився в 2 рази,  

у т.ч. продукції рослинництва – в 2,1 раза, продукції тваринництва – на 2,8%.  

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано               

2817,9 тис.т зернових культур, що на 27,3% більше порівняно з 2014р.,  

у т.ч. пшениці – 917,4 тис.т (на 38,3% більше), ячменю – 234,4 тис.т  

(на 24,3% менше), кукурудзи – 1619,4 тис.т (на 37,5% більше), насіння 

соняшнику – 972,4 тис.т (на 9,1% більше), сої – 204,1 тис.т (в 1,7 раза більше), 

худоби та птиці (у живій вазі) – 17,9 тис.т (на 16,2% менше), молока та 

молочних продуктів – 47,4 тис.т (на 0,9% менше).  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) у 2015р. порівняно з 2014р. збільшилися  

в 1,8 раза, у т.ч. на продукцію рослинництва – в 1,8 раза, на продукцію 

тваринництва – на 33,2%. 

 
 

Додаток 2 
 

 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати 

на 1 лютого 2016 року 

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, 

установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично 

малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 лютого 2016р. становила 

36,5 млн.грн або 1,7% загальної суми боргу в Україні. 

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок лютого 2016р. становив 

6,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2016р.  

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств                                       

на 1 лютого 2016р. становила 14,1 млн.грн, що складало 38,7% загальної суми 

боргу по області. 

На початок лютого 2016р. вчасно не отримали заробітну плату                              

3,3 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 4,2 тис.грн.    
 

 

 



Додаток 3 

 

 

Заробітна плата 

за січень 2016 року 

 
 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника       

області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 

10 і більше осіб) за січень 2016р. становила 3286 грн, що у 2,4 раза  вище рівня 

мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно січнем 2015р. розмір 

номінальної заробітної плати збільшився на 22,3%.  

Рівень заробітної плати в області за січень 2016р. становив 75,3% 

середнього рівня в Україні (4362 грн).  

Індекс реальної заробітної плати за січень 2016р. порівняно з груднем 

2015р. становив 76%, з січнем 2015р. – 84,8%.  
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


