
ПРЕС-ВИПУСК 

 
 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських 

 підприємствах (крім малих)  

у січні–червні 2016 року 

 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району                        

у січні–червні 2016р. реалізовано на забій 1167,2 т живої ваги худоби та птиці,                 

що на 20,7 раза більше обсягу січня–червня 2015р., вироблено 1064,8 т молока                       

(на 14% більше).  

Станом на 1 липня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах району 

налічувалось 1,7 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,6 тис. голів корів,            

17,8 тис. голів свиней. 

 
 

 

Підсумки обліку посівних площ під урожай 2016р.  

сільськогосподарськими підприємствами районів 
 

Сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району 

зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 

20,8 тис.га,  

що становить 64,4% загальної посівної площі по району. 

Порівняно з 2015р. зменшилася площа посіву соняшнику на зерно на 

1,6%  

і склала 6 тис.га, сої – в 2 рази (4 тис.га). Разом з тим збільшилася площа ріпаку 

озимого в 1,6 раза (0,8 тис.га). 

 

 

 

Підсумки обліку посівних площ 

під урожай 2016р. підприємствами області 

 

За результатами заключного підсумку сівби під урожай 2016р. 

сільськогосподарські культури посіяно на площі 1683,9 тис.га, з них             

аграрними підприємствами – на 1211,2 тис.га (71,9% загальної посівної площі),  

господарствами населення – на 472,7 тис.га (28,1%).  

Порівняно з 2015р. загальна посівна площа сільськогосподарських 

культур збільшилася на 3,4 тис.га або на 0,2%, у т.ч. в господарствах населення 

– на 20,3 тис.га (на 5%), в аграрних підприємствах – зменшилася на 17,7 тис.га 

(на 1,6%).  

Майже половина зайнятих посівами площ (48,3%) відведено під зернові і 

зернобобові культури – 814,3 тис.га (на 2,6 тис.га або на 0,3% більше ніж торік).  



Технічні культури посіяно на площі 762,1 тис.га (45,3% посівних площ), 

що на 0,6 тис.га (на 0,1%) більше ніж у минулому році. 

Овочі посіяні на площі 17 тис.га, що на 1,8% більше ніж на 1 червня 

2015р., картопля – на площі 40,8 тис.га (на 1,5% більше). Основними 

виробниками цих видів продукції в області є господарства населення.  

У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа 

загибелі озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 

під урожай 2016р., становила 28,3 тис.га (в 1,7 раза менше площ загиблих 

озимих культур, посіяних під урожай 2015р.), а її частка у площі посіву склала 

7,1% (торік – 10,6%).  
 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 


