Діяльність операторів, провайдерів
телекомунікацій та поштового
зв’язку Кіровоградської області
у січні–вересні 2017 року
Доходи від надання послуг підприємств пошти та зв’язку Кіровоградської
області у січні–вересні 2017р. склали 670 млн.грн, у тому числі від надання
послуг населенню – 482 млн.грн або 72% доходів підприємств пошти та зв’язку.
Найбільший обсяг доходів отримано від надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку – 465 млн.грн, що становить 69% загального обсягу
доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 12%, послуг
фіксованого телефонного зв’язку – 9%.
Станом на 1 жовтня 2017р. кількість абонентів рухомого (мобільного)
зв’язку порівняно з початком року зросла на 1,4% і становила 1193 тис.
абонентів.
Про надання населенню субсидій
у жовтні 2017 року
У жовтні 2017р. 45,9% домогосподарств області отримали субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума
субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року
становила 110,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне
домогосподарство у жовтні п.р. становив 233,7 грн.
Із початку року 53,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
на суму 151,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг
на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 2770,3 грн. Загальна сума
субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила
133,2 млн.грн.
Реалізація сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами
Кіровоградської області у січні–жовтні 2017 року
Сільськогосподарськими
підприємствами
(крім
малих)
Кіровоградської області у січні–жовтні поточного року реалізовано 1316 тис.т
зернових та зернобобових культур, що на 8% більше ніж
у відповідному періоді минулого року, у тому числі пшениці – 516 тис.т
(на 6%), кукурудзи на зерно – 625 тис.т (на 17%), насіння соняшнику –
509 тис.т (на 28%).
Водночас реалізація ячменю зменшилася на 8% і склала 138 тис.т, тварин
сільськогосподарських (у живій масі) – на 30% (10 тис.т), молока – на 1%
(42 тис.т).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації порівняно з січнем–

жовтнем 2016р. зросли на 12%, у т.ч. продукції рослинництва –
на 11%, тваринництва – на 40%.
Експорт товарів Кіровоградської області
за 9 місяців 2017 року
Обсяг експорту товарів області за 9 місяців 2017 року становив
майже 312 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р.
збільшився на 5%.
Область експортувала товари до 96 країн світу.
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 за 9 місяців 2017 року
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців 2017р.
становив 78 млн.дол. США, що на 10% менше 9 місяців 2016р., імпорту –
90 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.
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