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Стан сільського господарства у  січні–квітні 2010 року 
 
Загальне виробництво продукції сільського господарства за січень–квітень п.р. 

порівняно з відповідним періодом 2009р. зросло на 4,9%, у т.ч. у сільськогосподарсь-
ких підприємствах – на 12,1%, у господарствах населення – скоротилося на 0,6%.  

 
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року) 
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Проведення весняно-польових робіт. За розрахунками, станом на 30 квітня п.р. 
ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих та багаторічних травах) по-
сіяно на площі 9,3 млн.га, що на 7,8% менше, ніж на відповідну дату торік.  

 
Хід сівби  основних сільськогосподарських культур  станом на 30 квітня 2010р. 

                                                             (тис.га) 
У тому числі Усі категорії  

господарств сільськогосподарські 
підприємства 

господарства  
населення 

 

2010р. у % до 
2009р. 2010р. у % до 

2009р. 2010р. у % до 
2009р. 

Ярі культури – всього 9299,0 92,2 5839,2 90,1 3459,8 95,9
  з них: по ярому клину 8745,0 87,5 5310,8 83,2 3434,2 95,2

           по загиблих озимих     
           та багаторічних травах  554,0 574,7 528,4 559,7 25,6 у 12,8 р.б.

 Із загальної площі ярого клину   
  зернові та зернобобові    
  культури (без кукурудзи)     3384,7 72,4 2259,7 67,3 1125,0 85,5
     з них ячмінь 2445,9 68,7 1520,6 62,2 925,3 83,0
  кукурудза на зерно 878,2 104,8 598,2 104,0 280,0 106,7
  цукрові буряки (фабричні)  462,4 143,1 424,0 149,2 38,4 98,2
  соняшник на зерно  1646,1 94,2 1309,9 93,5 336,2 97,1
  кольза – ріпак ярий 62,8 167,9 62,0 176,1 0,8 36,4
  соя 242,5 124,6 232,2 124,5 10,3 127,2
  картопля 1138,5 100,1 17,7 97,3 1120,8 100,2
  овочі відкритого ґрунту 249,1 110,9 21,7 116,7 227,4 110,4



В аграрних підприємствах (крім малих) збереглося 7,1 млн.га озимих на зерно і 
зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 2009р., у т.ч. 6,1 млн.га озимих на 
зерно. Загибель озимини у зимовий та весняний період становила 12,5% до площі по-
сіву, у т.ч. озимих на зерно – 7,9% (торік відповідно 3,3% та 1,1%). 

Тваринництво. За розрахунками, на 1 травня п.р. порівняно з 1 травня 2009р. чи-
сельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 3,3% (у т.ч. корів – на 3,8%); 
зросло поголів’я свиней (на 15,0%), овець і кіз (на 5,5%) та птиці всіх видів (на 5,9%). 

 
Чисельність поголів'я основних  видів  худоби та птиці 

                                           (тис. голів) 
Усі категорії 
господарств 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

до 1 травня 
2009р. 

до 1 травня 
2009р. 

до 1 травня 
2009р. 

 

на 1 
травня 
2010р. +,  – у % 

на 1 
травня 
2010р. +,  – у % 

на 1 
травня 
2010р. +,  – у % 

Велика рогата 
худоба 5534,2 −189,7 96,7 1696,8 −95,3 94,7 3837,4 −94,4 97,6
  у т.ч. корови 2767,8 −110,6 96,2 607,9 −18,0 97,1 2159,9 −92,6 95,9
Свині 7952,8 1038,8 115,0 3490,4 557,0 119,0 4462,4 481,8 112,1
Вівці та кози 2277,1 118,0 105,5 380,8 −0,5 99,9 1896,3 118,5 106,7
Птиця 185172 10368 105,9 98358 8118 109,0 86814 2250 102,7

 
На початок травня п.р. господарствами населення утримувалось 69,3% загальної 

чисельності великої рогатої худоби (торік – 68,7%), у т.ч. корів – 78,0% (78,3%); сви-
ней – 56,1% (57,6%), овець і кіз – 83,3% (82,3%), птиці всіх видів – 46,9% (48,4%). 

У сільськогосподарських підприємствах загальний обсяг вирощування худоби 
та птиці перевищив рівень січня–квітня 2009р. на 15,5%, у т.ч. свиней – на 23,6%, пти-
ці – на 18,1%, але вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 9,6%. Відно-
шення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій 
становило 108,1% (у січні–квітні 2009р. – 108,3%).  Середньодобові прирости великої 
рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 4,1%, а свиней – 
зросли на 3,3% (становили відповідно 440 г та 379 г). 

  
Виробництво  основних  видів  продукції  тваринництва  

  
Усі категорії 
господарств 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

Частка 
населення, % 

 

січень-
квітень 
2010р. 

у % до   
січня-квітня 

2009р. 

січень-
квітень 
2010р. 

у % до   
січня-квітня 

2009р. 

січень-
квітень 
2010р. 

у % до   
січня-квітня 

2009р. 

січень- 
квітень 
2010р. 

січень- 
квітень 
2009р. 

М’ясо1,  тис.т 967,8 106,7 487,1 115,5 480,7 99,1 49,7 53,5
Молоко, тис.т 3006,1 97,7 686,5 101,9 2319,6 96,5 77,2 78,1
Яйця, млн.шт. 5246,2 104,3 3206,7 107,2 2039,5 100,0 38,9 40,5

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 
 
У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними підприємствами част-

ка птиці всіх видів становила 67,3% (у січні–квітні 2009р. – 66,0%), у т.ч. бройлерів – 
96,1% (94,5%); великої рогатої худоби – 11,3% (14,1%), свиней – 21,2% (19,9%). 

На 1 травня п.р. в аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тварин-
ництвом, було в наявності кормів усіх видів 1,3 млн.т корм.од, що на 19,2% менше, 
ніж на відповідну дату 2009р., у т.ч. концентрованих – 0,6 млн.т корм.од (на 27,3% ме-
нше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 3,1 ц корм.од 
кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих кормів – по 1,4 ц корм.од (на 1 травня 2009р. 
– відповідно 4,1 ц корм.од та 2,1 ц корм.од).  




