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Стан сільського господарства у січні–вересні 2011 року 
 

За січень–вересень 2011р. загальне виробництво продукції сільського 
господарства порівняно з січнем–вереснем 2010р. збільшилося на 10,8%, 
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 13,3%, у господарствах 
населення – на 7,6%. 

 
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного 
періоду попереднього року) 

 
Рослинництво. За січень–вересень п.р. загальний обсяг виробництва 

продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшився 
на 13,3%, у т.ч. у господарствах населення – на 13,5%, у 
сільськогосподарських підприємствах – на 13%.  
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Збирання врожаю сільськогосподарських культур 
в усіх категоріях господарств на 30 вересня 2011 року 

 
Валовий збір Зібрана площа Урожайність 

 
тис.т 

у % до  
1 жовтня 

2010р. 
тис.га 

у % до  
1 жовтня 

2010р. 

ц з 1 га 
зібраної 
площі 

збіль-
шення, 

зменшен-
ня (–) до 
1 жовтня 

2010р. 
       

Зернові та зернобобові 
культури – всього1 2610,9 102,1 920,6 93,2 28,4 2,5 

у тому числі       
пшениця 1479,2 105,4 463,3 98,4 31,9 2,1 
ячмінь 655,9 95,6 309,4 87,8 21,2 1,7 
кукурудза на зерно 402,5 94,5 100,8 73,2 39,9 9,0 

Цукрові буряки 
(фабричні) 19,8 441,7 0,7 422,2 289 13,0 
Соняшник на зерно1 810,7 129,5 371,8 97,5 21,8 5,4 
Ріпак 58,0 114,0 34,6 123,4 16,8 –1,3 
Соя 10,6 84,9 7,5 61,7 14,1 3,8 
Картопля 551,0 128,1 48,9 100,9 113 24 
Овочі відкритого 
грунту 532,9 112,2 х х х х 
Плоди та ягоди 130,2 118,7 12,1 101,9 107,5 15,2 

____________ 
1 У початково оприбуткованій вазі. 

 
З початку жнив господарствами всіх категорій зернові та зернобобові 

культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 
920,6 тис.га, що складає 77,7% до площ, посіяних під урожай 2011р. 

Станом на 30 вересня п.р. темпи збирання зернових і зернобобових 
культур (включаючи кукурудзу) дещо повільніше минулорічних (93,2%). Із 
зібраної площі одержано 2,6 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), 
що на 2,1% більше, ніж на відповідну дату 2010р. Збільшення загального 
обсягу валового збору зерна зумовлено зростанням середньої врожайності 
зернових культур (на 9,7%). З кожного гектара обмолоченої площі одержано 
по 28,4 ц зерна (на 2,5 ц більше, ніж на початок жовтня торік).  

На кінець вересня кукурудза на зерно зібрана на 100,8 тис.га, з цієї 
площі одержано 402,5 тис.т зерна, при середній урожайності 39,9 ц з га (на 
відповідну дату у 2010р. було 30,9 ц з га). 

Значно вищими темпами проходить збирання цукрових буряків 
(фабричних), які викопані на площі 0,7 тис.га, що в чотири рази перевищує 
минулорічний показник. Усього отримано 19,8 тис.т солодких коренів (проти 
4,5 тис.т торік) при середній урожайності 289 ц з га (проти 276 ц). 

На кінець вересня соняшнику намолочено 810,7 тис.т, що майже на 
30% більше від минулорічного за рахунок підвищення урожайності на 
5,4 ц з га. 

Усіма категоріями господарств накопано 551 тис.т картоплі, що на 
28,1% більше, ніж на відповідну дату 2010р. (за рахунок підвищення 



врожайності з 89 ц до 113 ц з 1 га). Виробництво овочів відкритого ґрунту 
зросло проти минулорічного на 13,4% (склало 468,9 тис.т) за рахунок 
підвищення урожайності (з 158 ц до 166 ц з 1 га) та прискорених темпів 
збирання (на 7,7% більше). Господарствами населення одержано 94,3% 
загального обсягу виробництва картоплі та 93,3% овочів відкритого грунту. 

Загальне виробництво плодоягідної продукції (130,2 тис.т) збільшилось 
проти відповідного періоду 2010р. на 18,7% (за рахунок підвищення 
врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці на 15,2 ц). 

Посіяно озимих культур на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) 
на площі 390,5 тис.га, що на 5,5% перевищує минулорічний показник. 

Тваринництво. У січні–вересні п.р. обсяг виробництва продукції 
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 7,6%, у т.ч. в 
аграрних підприємствах – на 10,1%, у господарствах населення – на 1,1%. 

 
Поголів’я основних видів худоби та птиці 

за станом на 1 жовтня 2011 року 
 

У тому числі Усі категорії 
господарств сільськогосподар-

ські підприємства 
господарства  

населення 

 

тис.  
голів 

у % до  
1 жовтня 

2010р. 
тис.  
голів 

у % до  
1 жовтня 

2010р. 
тис.  
голів 

у % до  
1 жовтня 

2010р. 
       

Велика рогата худоба  172,1 174,8 38,6 38,2 133,5 136,6 
у т.ч. корови 82,7 84,5 15,0 15,6 67,7 68,9 

Свині 583,5 581,5 437,5 435,6 146,0 145,9 
Вівці та кози 75,3 80,8 15,7 15,1 59,6 65,7 
Птиця 19777,1 18563,9 13853,8 12660,7 5923,3 5903,2 

 
На початок жовтня 2011р. господарствами населення утримувалось 

77,6% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 78,1%), у т.ч. 
корів – 81,9% (81,5%), свиней – 25% (25,1%), овець та кіз – 79,2% (81,3%), 
птиці всіх видів – 30% (31,8%). 

 
Виробництво основних видів продукції тваринництва 

 
У тому числі 

Усі категорії  
господарств 

сільсько-
господарські  
підприємства 

господарства  
населення 

Частка 
господарств  

населення, % 

 

січень–
вересень 
2011р. 

у % до 
січня–

вересня 
2010р. 

січень–
вересень 
2011р. 

у % до 
січня–

вересня 
2010р. 

січень–
вересень 
2011р. 

у % до 
січня–

вересня 
2010р. 

січень–
вере- 
сень 

2011р. 

січень–
вере- 
сень 

2010р. 
М’ясо1, тис.т 202,9 110,3 178,2 110,9 24,7 106,0 12,2 12,7 
Молоко, тис.т 266,9 101,4 50,4 99,8 216,5 101,8 81,1 80,8 
Яйця, млн.шт. 829,2 111,7 621,2 112,2 208,0 110,2 25,1 25,4 
Вовна, т 49 104,3 28 100,0 21 110,5 42,9 40,4 

__________________  
1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 



У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими 
підприємствами (крім малих) частка птиці склала 79,3% (торік – 79,4%), у 
т.ч. бройлерів – 98,9% (також 98,9%); свиней – 19,2% (18,9%); великої 
рогатої худоби – 1,5% (1,7%). 

У січні–вересні 2011р. обсяг вирощування худоби та птиці у 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) перевищив аналогічний 
показник минулого року на 18,9 тис.т (на 11,2%), а його відношення до 
обсягу реалізації на забій дорівнювало 105,3% (торік – 105%). 
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі 
та нагулі збільшилися на 1,7% і склали 472 г, свиней – на 1% і становили 
407 г. 

Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за 
станом на 1 жовтня 2011р. склали 191,3 тис.т корм.од, з них концентрованих 
– 123,3 тис.т корм.од. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби 
всіх кормів припадало по 4,4 ц корм.од проти 3,8 ц корм.од на відповідну 
дату 2010р., з них концентрованих – 2,8 ц корм.од проти 2,4 ц корм.од. 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг 
реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої 
продукції за січень–вересень 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. 
збільшився на 7,5%, у т.ч. продукції тваринництва – на 14,1%, продукції 
рослинництва – на 1%. У структурі загального обсягу реалізації продукція 
рослинництва займала 54,1%, тваринництва – 45,9% (у січні–вересні 2010р. 
відповідно 50,8% та 49,2%). 

 
Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами1 

у січні–вересні 2011 року 
 

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації 
 тис.т у % до січня–

вересня 2010р. грн. за т у % до січня–
вересня 2010р. 

Зернові та зернобобові 
культури  851,0 86,0 1441,7 140,9 

у тому числі     
пшениця 567,0 97,0 1366,0 133,9 
жито 1,9 47,7 1332,6 184,5 
ячмінь 128,9 54,0 1285,7 148,7 
кукурудза 132,9 94,9 1843,0 146,0 

Насіння соняшнику 401,0 112,8 3480,5 140,4 
Соя 9,6 143,0 3131,9 134,1 
Ріпак 34,6 88,8 4029,7 150,5 
Худоба та птиця (у живій вазі) 187,1 115,0 11376,5 105,5 

у тому числі     
велика рогата худоба 3,2 108,0 10761,9 116,3 
свині 39,9 124,4 13474,9 104,8 
птиця 143,9 112,8 10808,6 104,9 

Молоко 45,1 97,8 3052,1 99,0 
Яйця, млн.шт. 647,6 117,1 443,22 106,8 

_________________ 
1 Крім малих підприємств. 
2 Ціна за тис.шт. 



Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямками у січні–вересні 2011р. порівняно з 
відповідним періодом 2010р. зросли на 19,9%, у т. ч. на продукцію 
рослинництва – на 36,1%, на продукцію тваринництва – на 5,2%. 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. 
За січеньвересень 2011р. на переробні підприємства загалом надійшло 
164,1 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), що на 13,2% більше, ніж за 
відповідний період минулого року; молока та молочних продуктів  
133,4 тис.т, що на 36,1% більше. Із загального обсягу надходжень від усіх 
категорій аграрних товаровиробників закуплено 18,7 тис.т худоби та птиці 
(на 62,7% менше), та 130 тис.т молока (на 14% менше). Частка господарств 
населення у загальному обсязі закупівлі худоби та птиці порівняно з січнем–
вереснем 2010р. збільшилась з 0,07% до 0,2%, молока, навпаки, зменшилась з 
28% до 24% . 

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 жовтня 2011р. у 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 
здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 
1463,7 тис.т зерна (на 1,9% більше проти 1 жовтня 2010р.), у т.ч. 932,4 тис.т 
пшениці (на 3,6% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах 
зберігалося 904,8 тис.т зерна (на 4,1% більше), у т.ч. 554 тис.т пшениці, 
206,4 тис.т ячменю, 98,4 тис.т кукурудзи, 3,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та 
зернопереробні підприємства мали в наявності 558,9 тис.т зерна, у т.ч. 
зернозберігаючі – 480,2 тис.т. 

Запаси насіння соняшнику становили 711,4 тис.т, з них безпосередньо в 
аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 363 тис.т, у підприємствах, 
що здійснюють його переробку та зберігання – 348,4 тис.т. 
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