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Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–лютий 2016р. 

 

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій Кіровоградської 

області у січні–лютому 2016р. склало 10,7 тис.т та порівняно з січнем–лютим 

2015р. збільшилося на 0,5 тис.т або на 4,9%. 

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

відповідним періодом 2015р. зменшилося на 1,8% і склало 32 тис.т,  

у т.ч. у господарствах населення – на 5,6% (23,7 тис.т),  

у сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 10,7% (8,3 тис.т). 

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

порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилося на 9,7% і склало 55,4 млн.шт, у 

т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 30,1% (16 млн.шт), 

господарствах населення – на 3,1% (39,4 млн.шт). 

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

становила 111,6 тис. голів (на 5,3% менше ніж на 1 березня 2015р.),  

у т.ч. корів – 57,6 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 258 тис. голів (на 0,5% 

більше), овець та кіз – 44,4 тис. голів (на 5,1% менше), птиці – 3991,4 тис. голів  

(на 0,8% менше). 

 
 

 

Окремі показники одноразового вибіркового 

 опитування домогосподарств щодо стану здоров’я населення 

 

 З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення 

послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання 

інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної 

статистики у жовтні 2015 року проведено щорічне вибіркове опитування членів 

домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя. 

 Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, 

свідчать, що 59,7% (у 2014р. – 49%) оцінювало стан свого здоров’я як 

“добрий”, 31,7% осіб (43,8%) уважали стан свого здоров’я “задовільним”, 8,6% 

(7,2%) – “поганим”. 

 Майже три чверті осіб, які перенесли захворювання, зазначили їхні 

негативні довготермінові наслідки: зокрема 5% осіб відчули вплив                              

на повсякденну працездатність (у 2014р. – 8%), 92% – на життєву активність 

(84%), тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні 

заклади, вести активний спосіб життя. 

 Із загальної кількості опитаних осіб 30% (у 2014р.– 31%) мали хронічні 

захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були 

гіпертонія, серцеві захворювання, артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний) та 

остеохондроз – про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 47%, 



26% та по 15% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб,  які мають 

проблеми зі здоров’ям,  9% – хворіють на хронічний гепатит, жовчокам’яну 

хворобу, холецистит, холангіт, цироз печінки,  8% – хронічний бронхіт, 

емфізему легенів, 7% – виразку шлунку або 12-палої кишки.  

 За даними опитування, частка домогосподарств, у яких хто-небудь 

потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя,                                 

як і в 2014р., становила майже 100%. Повідомили, що протягом 2015р. 

зверталися за медичною допомогою 69% (у 2014р. – 75%) опитаних осіб. Серед 

них 93% зазначили, що зверталися до поліклініки (крім стоматолога), 11% – до 

стоматолога у державній медичній установі, по  4% відповідно  до приватного 

стоматолога та  швидкої медичної допомоги, 2% – до сімейного лікаря у 

поліклініці. 

 

 

 

Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок 

 

  Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу  її життя, 

наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.  

 За даними вибіркового опитування членів домогосподарств,                                 

які приймали участь у 2015 році в обстеженні умов їхнього життя, шкідливу 

звичку курити, мало, незалежно від рівня матеріальної забезпеченості,                                          

20% населення у віці 12 років і старшому, майже третина осіб, які мають цю 

звичку, курять понад 20 років.  

Серед осіб, які курять, два з п’яти  у середньому викурюють за добу від 

16  до 20 сигарет, більше ніж кожне четверте  – від 6 до 10 сигарет.                                                                                                                                                                            

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню раку 

органів дихання. За попередніми даними від злоякісних новоутворень (гортані, 

трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини) в області 

у 2015 році померло 404 особи або 41,4 особи на 100 тисяч наявного населення. 

 

 

Окремі аспекти рівня народжуваності дітей 

жінками у віці 15 років і старшому 

 

Програмою тематичного вибіркового опитування членів 

домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя щодо 

стану їх здоров’я, у жовтні 2015р. було передбачено вивчення питання 

народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому. 

Підсумки дослідження свідчать, що за своє життя народжували дітей                       

89% жінок відповідного віку.  

Найчастіше першу дитину жінки народжували у віці 20–24 років                              

(54% матерів). У віці 15-19 років первістка народила більш ніж кожна п’ята 

жінка; у віці 25-29 років – 16,5%; у віці 30 років і старшому  народили вперше 

7,2% жінок, які народжували дітей. 

 



Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, 48,9% жінок 

повідомили, що народили двох дітей, 42,9% – одну дитину, і лише 8,2%  

народили трьох і більше дітей.  

За даними демографічної статистики у 2015р. в області народилося                      

9456 немовлят, з них 4835 хлопчиків і 4621 дівчинка. Середній вік матері                         

при народженні дитини становив 26,6 року.  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


