ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРЕС-ВИПУСК

Продаж споживчих товарів
за усіма каналами реалізації
за січень–грудень 2015 року
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової
мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємцівфізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу
сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив
21653,4 млн.грн., що на 12,6% менше обороту 2014р.
Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40%, підприємцівфізичних осіб – 42,9%, обороту організованих ринків з продажу
сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в
середньому за місяць становив 1840,2 грн., абсолютне зниження – 2244 грн.

Про надання населенню субсидій
у грудні 2015 року
У 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулося 194039 домогосподарств, що у 3,2 раза більше
ніж у 2014р.
У грудні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових
субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, становила 35,4% загальної кількості домогосподарств
області. Сума субсидій, отриманих населенням у 2015р. для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 494254,6 тис.грн.
У
2015р.
загальна
сума
субсидій
готівкою,
призначених
домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 62879,3 тис.грн.
Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у грудні 2015р. на одне домогосподарство становив 1557,1 грн.
У 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами
на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, становила 57479,6 тис.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств-юридичних осіб по області
за січень–грудень 2015 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб
за січень–грудень 2015р. становив 8667,6 млн.грн., що порівняно з січнем–
груднем 2014р. менше на 17,3%.
У грудні 2015р. обсяг роздрібного товарообороту становив 923 млн.грн.,
порівняно з листопадом 2015р. збільшився на 11,6%, з груднем 2014р. –
зменшився на 0,3%.
Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по
Україні склала 1,8%.
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у
середньому за місяць склав 736,6 грн.

Основні показники роботи галузі
тваринництва в області
за 2015 рік
За попередніми даними, виробництво м’яса господарствами усіх
категорій у 2015р. склало 72 тис.т та порівняно з 2014р. зменшилося на 2 тис.т
або на 2,7%.
У 2015р. загальне виробництво молока порівняно з 2014р. зменшилося
на 4,2% і склало 310,6 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах –
на 1% (51,2 тис.т), господарствах населення – на 4,8% (259,4 тис.т).
Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у 2015р. порівняно
з 2014р. збільшилося на 0,9% і склало 506 млн.шт., у т.ч. в господарствах
населення – на 5,3% (402,7 млн.шт.), сільськогосподарських підприємствах –
зменшилося на 13% (103,3 млн.шт.).
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі збільшилися на 6%, свиней – зменшилися на 3,2% і
становили відповідно 510 г та 398 г.
Станом на 1 січня 2016р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої
худоби становила 100,4 тис. голів (на 7,3% менше ніж на 1 січня 2015р.),
у т.ч. корів – 56,8 тис. голів (на 3,9% менше), свиней – 254,2 тис. голів
(на 0,5% менше), овець та кіз – 40,5 тис. голів (на 4,9% менше), птиці – 4956,3 тис.
голів (на 6,5% більше).

