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Стан сільського господарства Дніпропетровської області 

за січень–серпень 2012 року 

 

За січень–серпень 2012р. загальне виробництво продукції сільського 

господарства порівняно з січнем–серпнем 2011р. зменшилося на 12,7%, у т.ч. 

у сільськогосподарських підприємствах – на 22,1%, у господарствах 

населення – на 1,7%. 

 
Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного 
періоду попереднього року) 

 

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

продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2011р. зменшився 

на 23,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 49,9%, у 

господарствах населення – на 1,7%. 
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Збирання врожаю сільськогосподарських культур  

в усіх категоріях господарств на 3 вересня 2012 року 

 

 

Валовий збір Зібрана площа Урожайність 

тис.т 

у % до 

1 вересня 

2011р. 

тис.га 

у % до 

1 вересня 

2011р. 

ц з 1 га 

зібраної 

площі 

збіль-

шення, 

зменшен-

ня (–) до 

1 вересня 

2011р. 

       

Зернові та зернобобові 

культури – всього
1
 987,5 44,9 645,0 79,4 15,3 –11,8 

у тому числі       

пшениця 552,3 37,4 325,1 70,2 17,0 –14,9 

ячмінь 383,9 58,6 275,2 88,9 14,0 –7,2 

кукурудза на зерно 17,9 1777,7 9,2 6786,8 19,4 –54,7 

Соняшник на зерно
1
 52,5 181,4 43,2 309,1 12,2 –8,5 

Ріпак 25,4 43,8 18,7 54,0 13,6 –3,2 

Соя 1,9 86,1 2,9 170,4 6,4 –6,3 

Картопля 341,9 85,5 42,5 109,3 80,0 –23,0 

Овочі відкритого ґрунту 409,5 125,4 22,8 106,6 179 27 

Плоди та ягоди 96,7 110,6 9,8 106,9 98,9 3,4 
_____________ 
1
 У початково оприбуткованій вазі. 

 

Станом на 3 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та 

зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 

635,7 тис.га, що складає 89% до площ, посіяних під урожай 2012р. Із зібраної 

площі одержано 987,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 

55,1% менше, ніж на відповідну дату 2011р. Зменшення загального обсягу 

валового збору зерна зумовлено значним зниженням середньої врожайності 

зернових культур (на 56,5%). З кожного гектара обмолоченої площі одержано 

по 15,3 ц зерна (на 11,8 ц менше, ніж на початок вересня торік). Скорочення 

обсягів виробництва зернових та зернобобових культур порівняно з 

минулорічними склало у сільгосппідприємствах 59,4%, у господарствах 

населення – 44%. 

Разом із збиранням урожаю господарствами області посіяно озимих 

культур на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) на площі 50,6 тис.га, що 

на 56,3% перевищує минулорічний показник. 

Тваринництво. У січні–серпні п.р. обсяг виробництва продукції 

тваринництва порівняно з відповідним періодом 2011р. зріс на 2,4%, у т.ч. в 

аграрних підприємствах – на 4,4%, у господарствах населення, навпаки, 

скоротився на 1,9%. 



Поголів’я основних видів худоби та птиці 

за станом на 1 вересня 2012 року 
 

 
Усі категорії 

господарств 

У тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

господарства  

населення 

тис.  

голів 

у % до  

1 вересня 

2011р. 

тис.  

голів 

у % до  

1 вересня 

2011р. 

тис.  

голів 

у % до  

1 вересня 

2011р. 

       

Велика рогата худоба  178,3 101,0 39,5 101,0 138,8 101,0 

у т.ч. корови 81,8 98,6 15,1 99,3 66,7 98,4 

Свині 563,8 97,1 418,1 96,2 145,7 99,8 

Вівці та кози 80,7 103,1 17,7 107,3 63,0 101,9 

Птиця 19802,1 99,5 13466,1 98,9 6336,0 100,9 

 

На початок вересня 2012р. господарствами населення утримувалось 

77,8% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – також 77,8%), у 

т.ч. корів – 81,5% (81,7%), свиней – 25,8% (25,1%), овець та кіз – 78,1% 

(78,9%), птиці всіх видів – 32% (31,6%). 

 
Виробництво основних видів продукції тваринництва 

у січні–серпні 2012 року 
 

 

Усі категорії 

господарств 

У тому числі 
Частка 

господарств 

населення, % 

сільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

січень–

серпень 

2012р. 

у % до 

січня–

серпня 

2011р. 

січень–

серпень 

2012р. 

у % до 

січня–

серпня 

2011р. 

січень–

серпень 

2012р. 

у % до 

січня–

серпня 

2011р. 

січень–

серпень 

2012р. 

січень–

серпень 

2011р. 

         

М’ясо
1
, тис.т 183,5 102,1 162,1 102,5 21,4 99,1 11,7 12,0 

Молоко, тис.т 233,9 100,1 48,1 106,4 185,8 98,6 79,4 80,7 

Яйця, млн.шт. 744,1 100,5 563,2 101,7 180,9 97,2 24,3 25,2 
__________________  

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 79,7% (торік – 79%), у т.ч. 

бройлерів – 98,7% (98,8%); свиней – 18,8% (19,5%); великої рогатої худоби – 

1,5% (також 1,4%). 

У січні–серпні 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) перевищив аналогічний 

показник минулого року на 7,5 тис.т (на 4,6%), а його відношення до обсягу 

реалізації на забій дорівнювало 105,6% (торік – 103,4%). Середньодобові 

прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі 



збільшилися на 1,9% проти відповідного періоду минулого року і склали 

481 г, свиней – на 9,8% і становили 439 г. 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг 

реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–серпень 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. 

збільшився на 22,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 45,2%, продукції 

тваринництва – на 1,9%. У структурі загального обсягу реалізації продукція 

тваринництва займала 51,6%, рослинництва – 48,4% (у січні–серпні 2011р. 

відповідно 53% та 47%). 
 

Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами
1 

у січні–серпні 2012 року 
 

 

Обсяг реалізованої 
продукції 

Середня ціна реалізації 

тис.т 
у % до 

 січня–серпня 
2011р. 

грн. за т 
(тис.шт.) 

у % до 
 січня–серпня 

 2011р. 

     
Зернові та зернобобові 
культури  627,2 102,8 1557,6 104,3 

у тому числі     
пшениця 329,9 76,7 1476,6 107,3 
жито 1,1 82,5 1406,4 103,7 
ячмінь 89,8 90,9 1434,6 107,6 
кукурудза 187,7 294,0 1706,5 71,7 

Насіння соняшнику 377,2 200,6 3384,9 85,8 

Соя 13,3 197,7 3147,5 99,2 

Ріпак 26,9 93,6 3762,2 93,9 

Худоба та птиця (у живій вазі) 171,3 101,4 13613,2 123,4 
у тому числі     
велика рогата худоба 2,7 95,2 12000,4 115,4 
свині 37,4 103,5 16289,5 123,4 

птиця 131,2 101,0 12884,9 123,4 

Молоко 44,9 112,2 2857,7 94,6 

Яйця, млн.шт. 578,4 100,4 564,0
2 

130,3 
__________________ 

1
 Крім малих підприємств. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами за всіма напрямами у січні–серпні 2012р. порівняно з 

відповідним періодом 2011р. зросли на 4,7%, у т. ч. на продукцію 

тваринництва – на 22,4%, на продукцію рослинництва, навпаки, знизились на 

9,4%. 

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2012р. у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 

944,1 тис.т зерна (на 34,4% менше проти 1 вересня 2011р.), у т.ч. 602,2 тис.т 

пшениці (на 42,5% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах 

зберігалося 617,8 тис.т зерна (на 36,9% менше), у т.ч. 350,3 тис.т пшениці, 



168,2 тис.т ячменю, 68,6 тис.т кукурудзи, 2 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 326,3 тис.т зерна, 

у т.ч. зернозберігаючі – 223,1 тис.т. 

Запаси насіння соняшнику становили 85,9 тис.т, з них безпосередньо в 

аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 50,4 тис.т, у підприємствах, 

що здійснюють його переробку та зберігання – 35,5 тис.т. 

 

Начальник Головного 

управління статистики                                               О.М. Шпильова 
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