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Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією
за січень 2014 року
Обсяг експорту товарів до Російської Федерації за січень 2014р. становив 5,8
млн.дол. США, що на 25,4% менше експортованих товарів у січні 2013р. Обсяг імпорту
становив 0,5 млн.дол., що вдвічі менше обсягу імпортованих товарів порівняно з січнем
2013р.
До Росії експортовано переважно машини, обладнання та механізми, жири та олії
тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти.
Основу імпортних надходжень склала продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості, різні промислові товари.
Експорт товарів
за січень 2014 року
Обсяг експорту товарів області за січень 2014р. становив 44,2 млн.дол. США та
перевищив на 13% обсяг експортованих товарів у січні 2013р.
Область експортувала товари до 41 країни світу. Найбільше товарів експортовано
до Китаю, Російської Федерації, Польщі та Білорусі.
В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного
походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми.
Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС
за січень 2014 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень 2014р. становив
9,4 млн.дол. США, що на 38,2% менше порівняно з січнем 2013р. Обсяг імпорту становив
3,2 млн.дол., що на 31,8% менше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Зовнішньоторговельні операції проводились з 21 країною Європейського Союзу.
Найбільше експортовано готових харчових продуктів, продуктів рослинного
походження, мінеральних продуктів.
Основу імпортних надходжень склали живі тварини, продукти тваринного
походження, засоби наземного транспорту, машини, обладнання та механізми.
Особисті селянські господарства області у 2013 році
На початок 2014р. на території сільської місцевості налічувалось
145,3 тис.
домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради, з них кількість
домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого
селянського господарства – 128 тис. домогоспо-дарств (88,1% загальної кількості).
Протягом 2013 року кількість особистих селянських господарств зменшилась на 3,1
тис. домогосподарств (на 2,4%), площа земельних
ділянок збільшилася – на
1,1 тис.га (на 0,4%).
Станом на 1 січня 2014р. у користуванні особистих селянських господарств
знаходилося 291,7 тис.га землі, у тому числі 24,5 тис.га (8,4%) відведено під будівлі та для

обслуговування житлового будинку і господарських будівель; 88,5 тис.га (30,3%) – для
ведення особистого селянського господарства; 178,5тис.га (61,2%) – для ведення
товарного виробництва (з них 33 тис.га взято в оренду). У середньому на одне
домогосподарство припадає 2,3 га сільськогосподарських земель.
Станом на 1 січня 2014р. кількість особистих селянських господарств, що
утримували худобу та птицю зменшилася на 2,8% та становила 94,7 тис. домогосподарств,
в яких утримувалося 73,4 тис.голів великої рогатої худоби (на 1% менше порівняно з 1
січня 2013р.), корів – 40,6 тис.голів (на 2,9% менше), поголів’я свиней – 95,4 тис.голів
(на 1,9% менше).
Використання енергетичних матеріалів
та продуктів перероблення нафти
у лютому 2014 року
За лютий 2014р. підприємствами та організаціями області використано на
виробничі, комунально-побутові потреби вугілля кам’яного 25,2 тис.т, палива дизельного
– 3,5 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, мазутів топкових
важких – 0,5 тис.т,
вугілля бурого – 0,1 тис.т. Крім того використання газу природного з урахуванням
реалізації населенню становило 80,4 млн.м3.
Порівняно з лютим 2013р. використання вугілля кам’яного збільшилось
у2
рази, мазутів топкових важких – на 38,2%, вугілля бурого – на 2,4%. Водночас
зменшилось використання бензину моторного – на 14,4%, палива дизельного –
на
11,4%, газу природного – на 4,5%.
Підсумки обліку худоби в господарствах району
на 1 січня 2014 року
За підсумками проведеного обліку худоби в господарствах усіх категорій станом
на 1 січня 2014р. в області налічувалось 124,3 тис.голів великої рогатої худоби (на 1%
менше, ніж торік), у т.ч. корів – 62,9 тис.голів (на 1,3% менше), свиней – 265,7 тис.голів
(на 0,7% менше), овець та кіз – 44,4 тис.голів (на 0,7% більше), птиці всіх видів – 4760
тис.голів (на 3,1% менше).
У господарствах усіх категорій Долинського району станом на 1 січня 2014 року
утримувалось 4,7 тис.голів великої рогатої худоби (на 4,1% менше ніж на 1 січня 2013р.),
у т.ч. корів – 2,6 тис.голів (на 7,1% менше), свиней –5,6 тис.голів (на 8,2% менше), овець
та кіз – 2,8 тис.голів (на 3,7% більше), птиці всіх видів – 173,1 тис.голів (на 9,9% більше).
Особисті селянські господарства у 2013 році
На початок 2014р. на території сільської місцевості області налічувалось 145,3 тис.
домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради, з них кількість
домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого
селянського господарства – 128 тис. домогосподарств.
Станом на 1 січня 2014р. на території сільської місцевості Долинського району
налічувалось 5,8 тис. домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради,
з них 5,5 тис. домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства. У користуванні особистих селянських господарств
знаходилося 14,5 тис.га землі, у тому числі 2,6 тис.га – для ведення особистого
селянського господарства та 10,5 тис.га – для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.Кількість особистих селянських господарств, що утримували худобу та
птицю станом на 1 січня 2014р становила 4,2 тис. домогосподарств, в яких утримувалося
3,9 тис.голів великої рогатої худоби, 2,3 тис.голів корів, 2,9 тис.голів свиней.

Надання населенню субсидій
за лютий 2014 року
У січні–лютому 2014 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулося 10719 сімей, призначено субсидії 7133 сім’ям,
що на 32,2% менше порівняно з відповідним періодом 2013 року.
У лютому 2014р. кількість сімей-учасників програми житлових субсидій, які
одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та
електроенергії, становила 11,8% загальної кількості сімей області. Середній розмір
призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у лютому 2014 року становив 26,8 грн.
Сума субсидій, отриманих населенням у січні–лютому 2014 року для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії,
становила 12893 тис.грн. Cтаном на 1 березня 2014 року заборгованість відділів субсидій
перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг та електроенергії з
урахуванням заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 9719,2
тис.грн.
За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у січні–лютому 2014
року звернулося 9218 сімей, призначено субсидії 5022 сім’ям, отримали – 208 сімей на
суму 171,4 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1
березня 2014р. становила 4686,2 тис.грн.
Добування водних біоресурсів
у січні–лютому 2014 року
Протягом січня–лютого 2014 року підприємствами області, а також фізичними
особами-підприємцями, яким було надано ліцензії та квоти на вилов риби на території
області,
добуто
31
т
риби,
що
на
22,5%
менше
ніж у січні–лютому 2013 року.
Найбільше риби добуто підприємствами Онуфріївського (6,9 т) та
Кіровоградського (4,6 т) районів.
Фізичними особами-підприємцями області добуто 11,5 т риби, що складає 37,1%
загального обсягу.
Про основні показники роботи промисловості
за січень–лютий 2014 року
За підсумками січня–лютого 2014р. індекс промислової продукції в області
становив 97,9%, у т. ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,7%,
переробній промисловості – 99%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв випуск промислової
продукції порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшився на 0,2% за рахунок збільшення
обсягів виробництва інших харчових продуктів на 42,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на
4,5%.
Збільшилося виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій, крім фракцій із
зміненим хімічним складом у 2,2 раза, виробів здобних – на 22%, виробів кондитерських
цукрових, що не містять какао – на 19,1%, виробів ковбасних – на 4,5%, олії соняшникової
та її фракцій, рафінованої, крім фракцій із зміненим хімічним складом – на 4,1%.

Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами області
за січень – лютий 2014 року
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2014р. порівняно
з січнем–
лютим 2013р. зменшився на 16,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,3%, продукції
тваринництва – збільшився на 5,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості
реалізованої продукції склала 87,4%, тваринництва – 12,6% (у січні–лютому 2013р.
відповідно 90,1% та 9,9%).
Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 250,3 тис.т зернових
культур, що в 2,1 р.б. ніж у січні – лютому 2013р., у т.ч. пшениці – 63 тис.т (в 2,5 р.б.),
ячменю – 5,8 тис.т (на 17% більше), кукурудзи –175,3 тис.т (в 1,9 р.б.), насіння соняшнику
– 54,1 тис.т (в 1,8 раза менше), сої – 12,7 тис.т (в 1,6 раза менше), худоби та птиці (у живій
вазі) –3 тис.т (на 11,7% більше), молока та молочних продуктів – 6,6 тис.т (на 41,5%
більше), яєць – 22,4 млн.шт (в 1,5 раза менше).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
(крім малих) в січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. знизилися на 20,7%,
у т.ч. на продукцію рослинництва – на 23,4%, на продукцію тваринництва – зросли на
4,2%.
Діяльність будівельних підприємств
Кіровоградської області
за січень–лютий 2014 року
У січні–лютому 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на
суму 51,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2014р. порівняно з
січнем–лютим 2013р. становив 88%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи
з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 84,1% загального
обсягу,
решта
–
з
капітального
і
поточного
ремонту
(6,2% та 9,7% відповідно).
Підприємствами обласного центру виконано майже дві чверті обсягу будівельних
робіт по області.

Робота автомобільного транспорту по Долинському району
за січень–лютий 2014 року
За оперативними даними у січні–лютому 2014р. автотранспортними
підприємствами Долинського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) перевезено 18,7 тис.т вантажів, що на 6,3% більше ніж у січні–
лютому 2013р. Вантажооборот збільшився на 23,4% і становив 4,3 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних
перевезень по області у січні–лютому 2014р. склала 3,4%.
У січні–лютому 2014р. перевізниками Долинського району перевезено 115,1 тис.
пасажирів, що на 7,8% менше ніж у січні–лютому 2013р. Пасажирооборот збільшився на
19,4% і склав 3 млн.пас.км.

Збір урожаю сільськогосподарських культур
господарствами Долинського району
у 2013 році (остаточні дані)
Сільськогосподарськими підприємствами області зернові та зернобобові культури
(включаючи кукурудзу) зібрано на площі 638,7 тис.га, намолочено 3176,1 тис.т зерна у
вазі після доробки. Середня врожайність зернових культур становила 46,5 ц з 1 га.
Соняшник на зерно зібрано з площі 382,1 тис.га, намолочено 1000,5 тис.т при
середній врожайності 26,2 ц з 1 га.
Цукрові буряки (фабричні) для промислової переробки зібрано з площі 8,2 тис.га,
накопано 280,4 тис.т при врожайності 342,5ц з 1 га.
Сільськогосподарськими підприємствами Долинського району зернових та
зернобобових культур (включаючи кукурудзу) зібрано на площі 34,5 тис.га, намолочено
1242,3 тис. ц зерна у вазі після доробки. Середня врожайність зернових культур становила
36 ц з 1 га.
Соняшник на зерно зібрано на площі 27,9 тис.га, намолочено 656,3 тис.ц при
середній врожайності 23,5 ц з 1 га.
Наявність зернових та олійних культур на
підприємствах області станом на 1 березня 2014 року
На 1 березня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та
підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності
1005 тис.т зерна (на 43,4% більше проти 1 березня 2013р.), в т.ч. 329,6 тис.т пшениці (в 1,7
р.б.). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих)
зберігалося 610,3 тис.т зерна, в т.ч. 178,5 тис.т пшениці, 301,8 тис.т кукурудзи,
95,7
тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в
наявності 394,7 тис.т зерна (на 20,3% більше), в т.ч. зернозберігаючі – 344 тис.т (на 26,7%
більше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі
зберігаючі та переробні підприємства, на 1 березня 2014р. становила 1569,5 грн. за т (торік
1885,2 грн. за т), по Україні – 1351,2 грн. за т (1819,9 грн. за т).
Запаси насіння соняшнику становили 608,2 тис.т (в 1,9 р.б. порівняно з 1 березня
2013р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 305,7 тис.т (в 2,7
р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 302,5 тис.т (на
44,1% більше).
Середня
ціна
закупівлі
насіння
соняшнику
зернозберігаючими
та
зернопереробними підприємствами області на 1 березня 2014р. становила 3263,2 грн. за
т (проти 4239 грн. за т на 1 березня 2013р.), по Україні – 3000,7 грн. за т (4204,5 грн. за т).
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