ПРЕС-ВИПУСК

Основні показники роботи галузі
тваринництва в області
за січень–липень 2016 року
Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–липні 2016р.
склало 42,6 тис.т та порівняно з січнем–липнем 2015р. збільшилося на 1,6 тис.т
або на 3,9%.
Загальне виробництво молока порівняно з січнем–липнем 2015р.
зменшилося на 1,6% і становило 187,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення –
на 4,5% (153,5 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на
14,4% (34,1 тис.т).
Питома вага виробництва молока господарствами населення
у загальному виробництві склала 81,8%.
Від птиці всіх видів у січні–липні 2016р. загальне виробництво яєць
порівняно з січнем–липнем 2015р. зменшилося на 6,3% і склало
311,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,7 раза
(40,2 млн.шт), господарствах населення – збільшилося на 2,9% (271,1 млн.шт).
Станом на 1 серпня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби
становила 126,7 тис. голів (на 4,4% менше ніж на 1 серпня 2015р.),
у т.ч. корів – 59,2 тис. голів (на 4,2% менше), свиней – 269,3 тис. голів
(на 1% менше), овець та кіз – 53,7 тис. голів (на 3,1% менше),
птиці – 6651,6 тис. голів (на 2,9% менше).
Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами області
у січні–липні 2016р.
У
січні–липні
2016р.
сільськогосподарськими
підприємствами
(крім малих) Кіровоградської області реалізовано 547,1 тис.т культур зернових
та зернобобових, у т.ч. пшениці – 220,7 тис.т, кукурудзи на зерно – 239,8 тис.т,
ячменю – 67,6 тис.т, бобів сої – 46,8 тис.т, насіння ріпаку й кользи – 30,4 тис.т,
насіння соняшнику – 186,3 тис.т, тварин сільськогосподарських живих –
10 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів –
29,7 тис.т, яєць птиці свійської в шкарлупі свіжих (без яєць на інкубацію) –
87 тис.шт.
Збирання урожаю та проведення
інших польових робіт підприємствами області
Станом на 1 серпня 2016р. господарствами всіх категорій Кіровоградської
області зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на
площі 417,7 тис.га, що складає 93,7% площі посіву зернових культур (без

кукурудзи), посіяних під урожай 2016 року (торік – 92% таких площ), виробництво
зерна становило 1584,8 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 5,5%
більше ніж було одержано на початок серпня 2015р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 37,9 ц зерна (на 4,3% більше ніж торік), у т.ч.
сільськогосподарськими підприємствами – 39,5 ц (на 5% більше), господарствами
населення – 32,8 ц (на 2,6% більше).
Найбільші намолоти зерна одержано аграрними підприємствами (крім
малих) Новоукраїнського (124,3 тис.т), Олександрійського (88,9 тис.т),
Кіровоградського (78,8 тис.т), Олександрівського та Знам’янського (по 78,6 тис.т)
районів.
Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 22 тис.га, що складає 94,4% площ,
посіяних під урожай 2016р., його валовий збір становив 61,4 тис.т,
що на 26,9% більше ніж торік, а середня врожайність – 27,9 ц з 1 га
(торік – 21,5 ц з 1 га).
Усіма категоріями господарств накопано 39,4 тис.т картоплі,
що на 15,5% більше ніж на 1 серпня 2015р. (за рахунок підвищення середньої
врожайності з 170 ц до 186 ц з 1 га).
Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва картоплі,
98,8% плодів та ягід, 96,4% овочів.
Сільськогосподарськими підприємствами проводяться роботи щодо
підготовки
ґрунту
під
урожай
наступного
року.
На
початок
серпня п.р. оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)
проведена на площі 28,3 тис.га, в 1,5 раза менше порівняно
з 1 серпня 2015р. Підготовлено ґрунту під посів озимих культур на площі
40,2 тис.га проти 53,4 тис.га торік.

Діяльність операторів, провайдерів
телекомунікацій та поштового
зв’язку області у січні–червні 2016 року
Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області
у січні–червні 2016р. склали 427,6 млн.грн, що на 2% більше ніж у
січні–червні 2015р.
Найбільший обсяг доходів у січні–червні 2016р. отриманий від надання
послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 291,7 млн.грн, що становило 68,2%
загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала
10,9%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9,7%, поштової та кур’єрської
діяльності – 7,5%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,4%.
Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у січні–
червні 2016р., отримали доходи на суму 295,3 млн.грн або 69,1% доходів
основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області.
Телефонна мережа області станом на 1 липня 2016р. налічує 126,6 тис.
основних телефонів, з них 99 тис. (78,2%) – у населення. У міських поселеннях
встановлено 103,2 тис. телефонів, у сільській місцевості – 23,4 тис. За січень–
червень 2016р. телефонна мережа у міських поселеннях скоротилася на 7,2%,
у сільській місцевості – зросла на 5,6%. Рівень телефонізації області станом

на 1 липня 2016р. становив 24 телефонних апарати на 100 сімей, у міських
поселеннях – 30, у сільській місцевості – 12.
Станом на 1 липня 2016р. кількість абонентів мережі Інтернет становила
190,4 тис. та порівняно з початком 2016р. зросла в 2,5 раза. Водночас кількість
абонентів рухомого (мобільного) зв’язку та кабельного телебачення
скоротилася на 3,3% та 1,7% і становила 1176,3 тис. та 40,4 тис. абонентів
відповідно.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

