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Роздрібна торгівля Кіровоградської області 

за 9 місяців 2016 року 

 

За 9 місяців 2016р. підприємствами області (юридичними особами), які 

здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на 

суму 6967,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,8% більше, ніж у 

відповідному періоді 2015 року. У загальному обсязі роздрібного 

товарообороту питома вага продажу продовольчих товарів становила 48,9%, 

непродовольчих – 51,1%. 

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі 

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

кондитерські, продукти молочні, включаючи сир, напої безалкогольні,  

серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, газ 

стиснений та скраплений для автомобілів, дизельне пальне (газойль), 

автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, матеріали будівельні 

та залізні вироби, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, 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 71,3% усіх реалізованих товарів. 

 
 

 

Основні показники роботи галузі 

тваринництва в області 

за січень–листопад 2016 року 

 

Усіма категоріями господарств області у січні–листопаді 2016р.                     

вироблено м’яса 67 тис.т, що порівняно з січнем–листопадом 2015р. більше на 

1,9 тис.т або на 2,9%. 

Загальне виробництво молока зменшилося на 1,1% і склало 298,5 тис.т,  

у т.ч. у господарствах населення – на 3,3% (246,6 тис.т), сільськогосподарських 

підприємствах – збільшилося на 10,7% (51,9 тис.т).  

Від птиці всіх видів загальне виробництво яєць порівняно з січнем–

листопадом 2015р. зменшилося на 9% і склало 438,2 млн.шт, у т.ч. в 

сільськогосподарських підприємствах – у 2,4 раза (40,8 млн.шт), у 

господарствах населення – зросло на 3% (397,4 млн.шт). 

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

становила 105,9 тис. голів (на 3,1% менше ніж на 1 грудня 2015р.),                              

у т.ч. корів – 58,3 тис. голів (на 3,2% менше), свиней – 242,3 тис. голів                  

(на 5,9% менше), овець та кіз – 44,5 тис. голів (на 3,7% менше), птиці –                    

5523,5 тис. голів (на 2,6% менше). 

 



 

Реалізація сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами області 

у січні–листопаді 2016р. 

 

У січні–листопаді 2016р. сільськогосподарськими підприємствами 

(крім малих) реалізовано 1520,4 тис.т культур зернових та зернобобових, що на 

23,5% менше ніж у січні– листопаді 2015р., у т.ч. пшениці – 526,4 тис.т 

(на 18,5% менше), кукурудзи на зерно – 782,3 тис.т (на 29,7% менше), ячменю – 

162,5 тис.т (на 18,4% менше), бобів сої – 114 тис.т (на 23,3% менше), насіння 

ріпаку й кользи – 53,8 тис.т (на 21,4% більше), насіння соняшнику – 487,9 тис.т 

(на 35,5% менше), тварин сільськогосподарських живих – 15,7 тис.т (на 13,3% 

більше), молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 45,2 тис.т 

(на 41,2% більше), яєць птиці свійської в шкарлупі свіжих (без яєць на 

інкубацію) – 135 тис.шт. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) Кіровоградської області у січні–листопаді 2016р. 

порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшилися на 17,6%,  

у т.ч. на продукцію рослинництва – на 18,6%, тваринництва – на 3,4%. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


