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Роздрібна торгівля Кіровоградської області 

у І півріччі 2016 року 

 

У І півріччі 2016р. підприємствами області (юридичними особами), які 

здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на 

суму 4379,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,1% більше, ніж у 

відповідному періоді минулого року. Питома вага продажу продовольчих 

товарів становила 49,9% у загальному обсязі роздрібного товарообороту, 

непродовольчих – 50,1%. 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі 

займали напої алкогольні, м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби 

кондитерські, продукти молочні, включаючи сир, чай, кава, какао та прянощі, 

борошно, хліб та хлібобулочні вироби, напої безалкогольні, свіжі плоди, ягоди, 

виноград, горіхи, жири, рибопродукти, свіжі овочі, консерви овочеві та 

фруктово-ягідні, води мінеральні, крупи, вироби макаронні, яйця, цукор, серед 

непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне 

пальне (газойль), газ стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та 

автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та 

освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби, 

аудіо-та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання, засоби 

для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й 

агрохімічна продукція, товари медичні та ортопедичні.  

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі 

становив 71,4% усіх реалізованих товарів. 
 

 

 

Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–серпень 2016 року 

 

Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–серпні 2016р. 

склало 47,7 тис.т та порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилося на 2,2  

тис.т або на 4,8%. 

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–серпнем 2015р. 

зменшилося на 1,3% і становило 221,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – 

на 4% (182,4 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 

13,3% (39,2 тис.т).  

Питома вага виробництва молока господарствами населення                      

у загальному виробництві склала 82,3%. 

Від птиці всіх видів у січні–серпні 2016р. загальне виробництво яєць 

порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшилося на 7,4% і склало  

354,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,9 раза            

(40,4 млн.шт), господарствах населення – збільшилося на 3,2% (314,4 млн.шт). 



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

становила 123,8 тис. голів (на 4,3% менше ніж на 1 вересня 2015р.),  

у т.ч. корів – 59,1 тис. голів (на 4,1% менше), свиней – 263 тис. голів (на 3,5% 

менше), овець та кіз – 51,2 тис. голів (на 3,4% менше), птиці – 6593,5 тис. голів (на 

2,8% менше). 
 

 

 

Збирання урожаю та проведення 

інших польових робіт підприємствами області 

 

Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та 

зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі  

437 тис.га, що складає 98% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), 

посіяних під урожай 2016 року (на рівні відповідної дати 2015р.), виробництво 

зерна становило 1672,8 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 3,9% 

більше ніж було одержано на початок вересня 2015р.  

У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,3 ц зерна (на 13,3% 

більше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 40 ц  

(на 14,9% більше), господарствами населення – 32,5 ц (на 8,7% більше). 

Всіма категоріями господарств накопано 600,1 тис.т картоплі,  

що на 31,8% більше ніж на 1 вересня 2015р. (за рахунок збільшення площі 

збирання на 4,9% (37,5 тис.га) та середньої врожайності на чверть  

(160 ц з 1 га)). Виробництво овочів відкритого ґрунту (111,9 тис.т) зменшилось 

на 3,4% (за рахунок зменшення площі збирання на 5,2%), при середній 

врожайності 117 ц з 1 га (торік – 114 ц з 1 га). Загальне виробництво 

плодоягідної продукції (20,4 тис.т) зросло порівняно з початком вересня 2015р. 

на 4,4%. Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва 

картоплі, 98,5% – плодів та ягід, 96,2% – овочів. 

Станом на 1 вересня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім 

малих) озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. 

посіяно на площі 23,5 тис.га, що на 31,3% більше порівняно  

з 1 вересня 2015р., у т.ч. зернові на зерно – 0,7 тис. га (у 2,3 раза більше), ріпак 

озимий на зерно – 22,6 тис.га (на 28,4% більше).  

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 


