ПРЕС-ВИПУСК

Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами області
у січні–лютому 2016р.
У січні–лютому 2016р. сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) Кіровоградської області реалізовано 83,1 тис.т культур зернових
та зернобобових, у т.ч. пшениці – 16,7 тис.т, кукурудзи на зерно – 57,8 тис.т,
ячменю – 6,3 тис.т, бобів сої – 8,1 тис.т, насіння ріпаку й кользи – 1 тис.т,
насіння соняшнику – 46,5 тис.т, тварин сільськогосподарських живих –
2,6 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 7,3 тис.т.

Експорт товарів у січні 2016 року
Обсяг експорту товарів області у січні 2016р. становив 17,2 млн.дол.
США або 54,3% рівня січня 2015р.
Область експортувала товари до 43 країн світу. Найбільше товарів
експортовано до Російської Федерації, Нідерландів, Білорусі, Китаю,
Туреччини та Німеччини.
У товарній структурі переважали продукти рослинного походження,
жири та олії тваринного або рослинного походження, машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання.

Зовнішня торгівля товарами
з країнами ЄС у січні 2016 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні 2016р.
становив 6,1 млн.дол. США (на 17,9% більше січня 2015р.), імпорту –
1,5 млн.дол. (на 39,1% менше).
Зовнішньоторговельні операції проводились з 22 країнами Європейського
Союзу.
Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та
олій тваринного або рослинного походження, текстильних матеріалів та
текстильних виробів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, недорогоцінні
метали та вироби з них, готові харчові продукти.

Демографічна ситуація в області
у січні 2016 року
Станом на 1 лютого 2016р. в області, за оцінкою, проживало
972,2 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.
У січні 2016р. чисельність населення області скоротилася на 990 осіб, що
в розрахунку на 1000 жителів становило 12 осіб. Зменшення чисельності
населення області відбулося за рахунок природного (904 особи) та міграційного
(86 осіб) скорочення населення. Найвищими темпами скорочувалась
чисельність населення на території Знам’янської міськради (0,17%),
Ульяновського та Устинівського (0,16%) районів (в середньому по області –
0,10%).
Обсяг природного скорочення становив 11 осіб на 1000 жителів (у січні
2015р. – 8,1 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався
в Долинському (7,2 особи), найвищий – в Ульяновському (17,7 особи) районах.
Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,7 особи
у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 12,9 народженого
у Знам’янському до 5,6 народженого в Гайворонському районах.
Рівень смертності в середньому по області становив 19,7 особи
у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано
в Долинському (14,4 особи), найвищий – в Знам’янському (29,8 особи) районах.
Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області
у січні 2016р. становила 1,05 особи на 1000 жителів (у січні 2015р. – 0,13
особи).
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