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Про стан сільського господарства у січні–серпні 2009 року 
 
Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях госпо-

дарств за січень–серпень п.р. зросло на 0,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємс-
твах – скоротилося на 3,6%, а в господарствах населення – зросло на 3,8%.   

 
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року) 
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Рослинництво. У січні–серпні п.р виробництво продукції рослинництва порів-

няно з відповідним періодом 2008р. скоротилося на 1,6%, у т.ч. у сільськогосподарсь-
ких підприємствах – на 11,4%, у господарствах населення – зросло на 8,5%. 

 
Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 вересня 2009р.  
 

Валовий збір Зібрана площа  Урожайність 
до 1 вересня 

2008р. 
до 1 вересня 

2008р. 

 

тис.т 
+, — у % 

тис.га 
+, — у % 

ц 
з 1 га 

(+ ,—) до  
1 вересня 

2008р. 
Зернові та зернобобові 
культури (без кукурудзи)1 36505,5 –6360,9 85,2 13015,8 545,7 104,4 28,0 –6,4 
  у тому числі      
  пшениця (озима та яра) 21662,4 –5193,8 80,7 6737,9 –287,8 95,9 32,2 –6,0 
  ячмінь (озимий та ярий) 12324,8 –798,6 93,9 4978,8 824,6 119,8 24,8 –6,8 
  жито озиме 990,4 –100,4 90,8 456,3 2,8 100,6 21,7 –2,3 
  овес  748,5 –239,6 75,8 397,9 –37,4 91,4 18,8 –3,9 
  просо 85,6 –47,0 64,6 53,9 –17,5 75,5 15,9 –2,7 
  гречка 53,3 –45,8 53,8 55,8 –30,3 64,8 9,5 –2,0 
  зернобобові культури 633,9 67,9 112,0 332,2 92,0 138,3 19,1 –4,5 
Цукрові буряки (фабричні) 15,4 –5,3 74,4 0,7 –0,1 87,5 218 –63 
Соняшник1 82,7 –29,5 73,7 75,4 –9,8 88,5 10,9 –2,3 
Картопля 11878,8 1930,9 119,4 899,4 132,2 117,2 132 2
Овочі відкритого ґрунту 3682,5 477,6 114,9 233,3 10,1 104,5 158 14 
Плоди та ягоди 660,6 6,0 100,9 97,3 0,1 100,1 67,7 0,4 
1 У початково оприбуткованій вазі. 

 



 
 
На 1 вересня 2009р. зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та 

обмолочено на площі 13,0 млн.га (на 4,4% більше, ніж на початок вересня 2008р), що 
складає 95% площ, посіяних під урожай поточного року. Сільськогосподарськими під-
приємствами намолочено 28,4 млн.т зерна, що на 16,1% менше проти 1 вересня 2008р., 
господарствами населення – 8,1 млн.т (на 10,2% менше). У середньому з 1 га обмоло-
ченої площі аграрними підприємствами одержано по 28,5 ц зерна (на 6,6 ц менше), го-
сподарствами населення – по 26,7 ц (на 5,1 ц менше).  

У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) 
близько 70% припадає на озимі зернові культури, яких вироблено 25,5 млн.т, що на 
14,5% менше, ніж торік, у т.ч. пшениці озимої – 20,8 млн.т (на 20,1% менше).  

Валовий збір ярих зернових культур (11,0 млн.т) порівняно з початком вересня 
2008р.скорочено на 15,5%. У загальному виробництві ярих зернових 78% склав ячмінь 
(8,6 млн.т), значне скорочення урожайності якого (на 8,0 ц, або майже на чверть) при-
звело до скорочення загального виробництва цієї культури (на 1,8 млн.т, або на 17%).  

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 1,0 млн.га (95% площ, що підлягають до 
збирання), його валовий збір склав 1,9 млн.т при урожайності по 18,7 ц з гектара.   

Господарствами усіх категорій накопано 11,9 млн.т картоплі (по 132 ц з 1 га), 
що на 19,4% більше, ніж торік, за рахунок більш швидких темпів збирання врожаю. 
Виробництво овочів відкритого ґрунту зросло проти минулорічного обсягу на 14,9% і 
склало 3,7 млн.т; плодоягідної продукції вироблено 0,7 млн.т (на 0,9% більше).  

Господарствами населення одержано 22% загального обсягу виробництва зер-
нових та зернобобових культур, 99% картоплі, 94% овочів і 96% плодів та ягід. 

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) проведено підготовку 
ґрунту під посіви озимих культур, включаючи чисті пари, на площі 5,1 млн.га, що на 
8,6% більше показника минулого року; виорано на зяб на площі 1,4 млн.га (на 29,6% 
більше). Озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2010р. посіяно 
на площі 720,8 тис.га (у 2,3 раза більше, ніж торік), у т.ч. зернові на зерно – на 43,6 
тис.га (у 4,6 раза більше). 

Тваринництво. За січень–серпень п.р. загальний обсяг виробництва продукції 
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 3,1%, у т.ч. в аг-
рарних підприємствах – на 9,6%, у господарствах населення – зменшився на 1,0%. 

Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці   
                                       (тис. голів) 

Усі категорії 
господарств 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

до 1 вересня 
2008р. 

до 1 вересня 
2008р. 

до 1 вересня 
2008р. 

 

на 1 
вересня 
2009р. +,  – у % 

на 1 
вересня 
2009р. +,  – у % 

на 1  
вересня 
2009р. +,  – у % 

Велика рогата 
худоба 5652,6 −210,0 96,4 1727,6 −131,9 92,9 3925,0 −78,1 98,0
  у т.ч. корови 2865,7 −179,6 94,1 621,3 −36,5 94,5 2244,4 −143,1 94,0
Свині 7385,5 512,9 107,5 3199,5 452,5 116,5 4186,0 60,4 101,5
Вівці та кози 2061,4 88,1 104,5 338,5 10,5 103,2 1722,9 77,6 104,7
Птиця 221811 10506 105,0 95839 6547 107,3 125972 3959 103,2

 
Господарствами населення на початок вересня утримувалось 69,4% загальної 

чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,3%, свиней – 56,7%, овець і кіз – 
83,6%, птиці всіх видів – 56,8%. 

 
 



 
Виробництво  основних  видів  продукції тваринництва у січні–серпні 2009р.   

 
Усі категорії 
господарств 

Сільськогосподарські  
підприємства 

Господарства 
населення 

Частка 
населення, % 

 

2009р. 
2009р.  
у % до 
2008р. 

2009р. 
2009р.  
у % до 
2008р. 

2009р. 
2009р.  
у % до 
2008р. 

2009р. 2008р. 

М’ясо1,  тис.т 1669,9 99,2 894,7 103,8 775,2 94,3 46,4 48,8
Молоко, тис.т 8158,2 99,0 1601,4 106,8 6556,8 97,2 80,4 81,8
Яйця, млн.шт. 10911,4 104,2 5883,4 106,4 5028,0 101,7 46,1 47,2

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 
 
В аграрних підприємствах (крім малих) загальний обсяг вирощування худоби та 

птиці перевищив рівень січня–серпня 2008р. на 11,5% (на 101 тис.т), у т.ч. птиці – на 
15,4%, свиней – на 10,1%; вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 1,7%. 
Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на 
забій становило 109,5% (торік – 102,1%). Середньодобові прирости великої рогатої ху-
доби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 7,8%, свиней – на 4,8%. 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аг-
рарними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2009р. порів-
няно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 34% у т.ч. продукції рослинництва 
– на 69%, тваринництва – на 6,8%.   

 
Реалізація основних видів продукції аграрними  підприємствами 1  

у січні–серпні 2009р.  
Обсяг реалізованої 

продукції 
Середня ціна  

 реалізації 
Довідково:  

серпень 2009р. 
 

тис.т 
у % до 

січня-серпня  
2008р. 

грн. за т 
(тис.шт.) 

у % до 
січня-серпня  

2008р. 
грн. за т 
(тис.шт.)

у % до 
липня 
2009р. 

Зернові і зернобобові 
культури 16162,5 157,3 756,1 82,7 762,7 101,4
  у тому числі   
  пшениця 8509,7 159,2 747,4 88,1 779,6 103,2
  жито 248,8 196,7 604,9 70,0 591,1 107,3
  ячмінь 3318,3 112,2 707,9 79,7 693,7 104,3
  кукурудза 3434,5 – 770,2 – 790,7 84,4
Насіння соняшнику 1795,1 561,9 1808,8 52,1 1842,3 97,2
Худоба та птиця  902,5 105,5 10457,4 105,3 10322,3 100,2
  у тому числі   
  велика рогата худоба 137,5 87,1 8863,6 96,3 8186,3 94,7
  свині 175,0 95,7 14508,1 117,2 14545,2 102,3
  птиця  587,7 114,8 9629,5 103,5 9501,9 100,3
Молоко і молочні  
продукти 1389,6 109,4 1779,0 87,7 1654,7 98,8
Яйця, млн.шт. 5379,6 109,2 356,7 106,5 408,0 108,3

       1 Крім малих. 
 
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємст-

вами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2009р. порівняно з відповідним 
періодом 2008р. зменшилися на 15%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 26%, а на 
продукцію тваринництва – зросли на 3%. У cерпні п.р. порівняно з липнем середні ці-
ни реалізації сільськогосподарської продукції зменшилися на 1%, у т.ч. продукції рос-
линництва – на 2%, а продукції тваринництва – збільшилися на 1%. 



 
Наявність зерна та насіння соняшнику.  На 1 вересня 2009р. в сільськогоспо-

дарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, 
переробку зернових культур, було в наявності 25,9 млн.т зерна (на 7% менше проти 1 
вересня 2008р.), у т.ч. 15,8 млн.т пшениці, 7,1 млн.т ячменю, 0,9 млн.т жита, 0,5 млн.т 
кукурудзи. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 15,3 млн.т зерна (на 
9% менше), у т.ч. 8,9 млн.т пшениці, 4,1 млн.т ячменю, 0,5 млн.т жита, 0,3 млн.т куку-
рудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 10,6 млн.т 
зерна (на 4% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 7,5 млн.т (на 7% менше). 

Запаси насіння соняшнику становили 0,4 млн.т, із них безпосередньо в аграрних 
підприємствах (крім малих) зберігалося 0,2 млн.т. 
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