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Про стан сільського господарства у січні–листопаді 2009 року 
 
Загальне виробництво продукції сільського господарства за січень–листопад п.р.  

залишилося на рівні відповідного періоду 2008р., у т.ч. в аграрних підприємствах – ско-
ротилося на 0,7%,  в господарствах населення – зросло на 0,4%.   

 
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року) 
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Рослинництво. За 11 місяців п.р. обсяг продукції рослинництва порівняно з від-

повідним періодом 2008р. скоротився на 2,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підпри-
ємствах – на 6,0%, у господарствах населення – зріс на 1,4%. 

Площі посіву озимих на зерно та зелений корм під урожай 2010р. у господарст-
вах усіх категорій перевищують аналогічний показник 2009р. на 287,3 тис.га (на 2,9%), 
у т.ч. зернові на зерно – на 304,9 тис.га (на 3,7%). У структурі площ зернових озимих 
на зерно частка озимої пшениці становить 77,9% (у структурі площ під урожай 2009р. 
– 78,8%), ячменю озимого – 18,6% (15,3%), жита озимого –  3,5% (торік – 5,9%). 

 
Посів озимих культур під урожай 2010 року  

 
Усі категорії 
 господарств  

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
 населення  

 

тис.га 
у % до площ 
під урожай 

2009р. 
тис.га 

у % до 
площ під  

урожай 2009р. 
тис.га 

 у % до площ 
під урожай 

2009р. 
Озимі на зерно 
та зелений корм – усього 10073,8 102,9 8398,4 101,5 1675,4 110,8
 у  тому числі     
 зернові озимі на зерно 8558,7 103,7 6920,6 102,0 1638,1 111,3
    з них    
    пшениця 6668,1 102,6 5371,2 101,2 1296,9 108,8
    жито 300,7 61,9 218,7 55,9 82,0 86,1
    ячмінь 1588,3 125,4 1329,1 122,9 259,2 140,3
ріпак зимий на зерно  о

 
1417,9 98,6 1384,9 98,8 33,0 90,4

 



 
Тваринництво. За січень–листопад п.р. загальний обсяг виробництва продукції 

тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008р. було збільшено на 3,5%, у т.ч. 
в аграрних підприємствах – на 10,2%, у господарствах населення – зменшено на 0,9%. 

 
Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–листопаді 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 2385,1 99,6 1263,1 105,0 1122,0 94,1 47,0 49,8
Молоко, тис.т 10934,5 98,6 2087,9 107,1 8846,6 96,8 80,9 82,4
Яйця, млн.шт. 14692,7 106,0 8364,1 109,3 6328,6 102,0 43,1 44,8

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 
 
У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підпри-

ємствами (крім малих) частка птиці всіх видів становила 66,5% (у січні–листопаді 
2008р. – 61,9%), у т.ч. бройлерів – 95,4% (95,0%); великої рогатої худоби – 13,8% 
(16,9%), свиней – 19,5% (21,1%). 

В аграрних підприємствах (крім малих) загальний обсяг вирощування худоби та 
птиці перевищив рівень січня–листопада 2008р. на 11,1% (на 137 тис.т), у т.ч. птиці – 
на 13,6%, свиней – на 13,4%; вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 
3,2%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тва-
рин на забій становило 109,2% (торік – 103,2%). Середньодобові прирости великої ро-
гатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 5,2%, свиней – на 4,5%. 

У січні–листопаді п.р. середній надій молока від однієї корови в аграрних підпри-
ємствах становив 3665 кг, що перевищує рівень цього показника за відповідний період 
2008р. на 447 кг (на 13,9%); у господарствах населення, за розрахунками, середній надій 
молока на одну корову становив 3947 кг, що на 137 кг (на 3,6%) більше,  ніж торік. 

 
Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці 

                                       (тис. голів) 
Усі категорії 
господарств 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

до 1 грудня 
2008р. 

до 1 грудня 
2008р. 

до 1 грудня 
2008р. 

 

на 1  
грудня 
2009р. +,  – у % 

на 1 
 грудня 
2009р. +,  – у % 

на 1 
 грудня 
2009р. +,  – у % 

Велика рогата 
худоба 5258,5 −178,9 96,7 1649,8 −96,1 94,5 3608,7 −82,8 97,8
  у т.ч. корови 2805,4 −151,4 94,9 609,6 −24,9 96,1 2195,8 −126,5 94,6
Свині 7447,6 617,1 109,0 3359,6 548,6 119,5 4088,0 68,5 101,7
Вівці та кози 1875,0 82,6 104,6 311,9 6,4 102,1 1563,1 76,2 105,1
Птиця 201342 12345 106,5 98863 10333 111,7 102479 2012 102,0

 
Господарствами населення на початок грудня п.р. утримувалось 68,6% загальної 

чисельності великої рогатої худоби (торік – 67,9%), у т.ч. корів – 78,3% (78,5%), сви-
ней – 54,9% (58,8 %), овець і кіз – 83,4% (83,0%), птиці всіх видів – 50,9% (53,2%). 

Станом на 1 грудня п.р. в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 
кормів усіх видів 3,5 млн.т корм.од, що на 11,8% менше, ніж на 1 грудня 2008р., у т.ч. 
концентрованих кормів – 1,4 млн.т корм.од (на 17,8% менше). У розрахунку на одну 
умовну голову великої худоби припадало по 8,3 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. 
концентрованих – по 3,3 ц корм.од (торік – відповідно 10,1 ц та 4,3 ц корм.од).  

 



Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аг-
рарними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2009р. порі-
вняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 27% у т.ч. продукції рослинництва 
– на 42%,  тваринництва – на 8%.   

  
Реалізація основних видів продукції аграрними  підприємствами 1  

у січні–листопаді 2009р.  
Обсяг реалізованої 

продукції 
Середня ціна  

 реалізації 
Довідково:  

листопад 2009р. 
 

тис.т 
у % до січня-
листопада  

2008р. 
грн. за т 
(тис.шт.) 

у % до січня-
листопада  

2008р. 
грн. за т 
(тис.шт.)

у % до 
жовтня 
2009р. 

Зернові і зернобобові 
культури 26725,8 140,1 789,2 94,7 870,7 102,9
  у тому числі   
  пшениця 13605,3 129,5 782,9 99,8 859,0 100,0
  жито 447,0 145,3 606,7 72,7 572,5 94,3
  ячмінь 5179,9 110,4 716,3 83,7 734,6 100,2
  кукурудза 6487,5 – 823,1 – 904,8 103,8
Насіння соняшнику 4263,5 211,0 1823,5 123,1 2070,6 117,5
Соя 403,5 – 2598,5 – 2731,7 104,5
Ріпак 1447,7 – 2370,7 – 2581,9 106,9
Цукрові буряки   5210,02 61,9 383,7 188,1 455,9 136,5
Худоба та птиця  1282,2 107,4 10394,2 102,8 9951,2 97,0
  у тому числі   
  велика рогата худоба 193,7 87,9 8757,4 93,0 8383,6 98,1
  свині 243,6 97,7 14415,0 111,7 13598,0 94,2
  птиця  841,5 116,9 9611,4 102,5 9334,5 97,8
Молоко і молочні  
продукти 1841,2 108,9 1814,7 88,6 2159,5 114,0
Яйця, млн.шт. 7638,2 111,5 388,0 106,1 507,0 113,7

       1 Крім малих. 
       2 Включаючи давальницьку сировину.  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами 
за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2009р. порівняно з відповідним пері-
одом 2008р. зросли на 2%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 2%, тваринництва – на 
1%. У листопаді п.р. порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільськогосподарської 
продукції зросли на 7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10%, тваринництва – на 2%. 

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 грудня 2009р. в сільськогоспо-
дарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, 
переробку зернових культур, було в наявності 20,9 млн.т зерна (на 13% менше проти 1 
грудня 2008р.), у т.ч. 9,4 млн.т пшениці, 4,6 млн.т ячменю, 4,7 млн.т кукурудзи, 0,8 
млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,5 млн.т зерна (на 
21% менше), у т.ч. 4,2 млн.т пшениці, 2,5 млн.т ячменю, 2,1 млн.т кукурудзи, 0,3 млн.т 
жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 10,4 млн.т зе-
рна (на 3% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 7,4 млн.т (на 0,4% більше). 

Запаси насіння соняшнику становили 4,7 млн.т, із них безпосередньо в аграрних 
підприємствах (крім малих) зберігалося 1,8 млн.т та в підприємствах, що здійснюють 
його переробку та зберігання – 2,9 млн.т. 
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