Збирання урожаю
сільськогосподарських культур
господарствами Кіровоградської області
на 1 вересня 2017 року
Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення
Кіровоградської області на 1 вересня п.р. скошено й обмолочено зернових та
зернобобових культур на площі 413,1 тис.га.
Виробництво зерна (у початково оприбуткованій вазі) становило
1317,3 тис.т, що на 21,3% менше, ніж було на початок вересня 2016р.
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна (торік 38,3 ц), у
тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 33 ц (40 ц з 1 га),
господарствами населення – 28,5 ц (32,5 ц з 1 га).
Ріпаку і кользи зібрано на площі 35,4 тис.га; виробництво становило
87,3 тис.т, що на 35,7% більше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га
24,6 ц (торік – 28,1 ц).
Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило
526,1 тис.т та порівняно з початком вересня 2016р. зменшилося на 12,3%
за рахунок середньої врожайності культури з 1 га, яка зменшилася на
32 ц і становила 128 ц.
За рахунок збільшення площ збирання на 10,7% зросло виробництво
культур овочевих відкритого ґрунту на 5,5% проти минулорічного обсягу
і становило 118 тис.т, при середній врожайності 111,1 ц з 1 га.
Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва
картоплі в області, 98,7% – культур плодових та ягідних, 97,7% – культур
овочевих відкритого ґрунту.
Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами
Кіровоградської області у січні–серпні 2017 року
Сільськогосподарськими
підприємствами
(крім
малих)
Кіровоградської області у січні–серпні поточного року реалізовано 1017 тис.т
зернових та зернобобових культур, що на 35% більше ніж у відповідному
періоді минулого року, у тому числі пшениці – 400 тис.т (на 8%), кукурудзи на
зерно – 484 тис.т (у 2 рази), насіння соняшнику – 304 тис.т (майже
у 2 рази). Водночас ячменю реалізовано 107 тис.т (на 8% менше), тварин
сільськогосподарських (у живій масі) – 8 тис.т (на 31%), молока – 33 тис.т (на
3%).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації зросли на 12,3%, у
тому числі продукції рослинництва – на 11,1%, тваринництва – на 36,7%.

Експорт товарів Кіровоградської області
у січні–липні 2017 року
Обсяг експорту товарів області у січні–липні 2017 року становив
249 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився
майже на 9%.
Область експортувала товари до 91 країни світу. Найбільше товарів
експортовано до Індії, Російської Федерації, Китаю, Іспанії, Єгипту.
Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або
рослинного походження, продукти рослинного походження, машини,
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.
Зовнішня торгівля товарами
Кіровоградської області
з країнами ЄС у січні–липні 2017 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–липні
поточного року становив майже 60 млн.дол. США, що на 19% менше січня–
липня 2016р., імпорту – 72 млн.дол., у 1,6 раза більше.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського
Союзу.
Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій
тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових
харчових продуктів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби
наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з
нею галузей промисловості.
Головне управління статистики у Кіровоградській області

