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Стан сільського господарства Дніпропетровської області 
за 2012 рік 

 
За попередніми даними, у 2012р. загальне виробництво продукції 

сільського господарства порівняно з 2011р. зменшилося на 20,3%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – на 23,7%, у господарствах 
населення – на 15,1%. 
 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва 
(наростаючим підсумком у % до відповідного 

періоду попереднього року) 

 
Рослинництво. За 2012р. загальний обсяг виробництва продукції 

рослинництва порівняно з 2011р. зменшився на 30%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – на 37,9%, у господарствах 
населення – на 19,7%. 

Під урожай 2012р. сільськогосподарські культури було посіяно на 
площі 1901,5 тис.га, у т.ч. аграрними підприємствами – на 1294,4 тис.га 
(68,1%), господарствами населення – на  607,2 тис.га (31,9%). Порівняно з 
2011р. загальна посівна площа збільшилась на 16,6 тис.га (на 0,9%). 
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Збирання врожаю сільськогосподарських культур  
у всіх категоріях господарств за 2012 рік 

(попередні дані) 
  

Валовий збір Зібрана площа Урожайність 
до 2011р. до 2011р.  тис.т 

+,– у % 
тис.га 

+,– у % 
ц з 1 га до 2011р. 

(+,–) 
         
Зернові і зернобобові 
культури1 1554,3 –1901,8 45,0 996,3 –124,0 88,9 15,6 –15,2 

у тому числі          
пшениця (озима та 
яра) 540,0 –891,5 37,7 324,8 –140,1 69,9 16,6 –14,2 
ячмінь (озимий та 
ярий) 373,3 –256,4 59,3 276,6 –33,7 89,1 13,5 –6,8 
кукурудза на зерно 595,3 –718,7 45,3 345,1 53,4 118,3 17,3 –27,7 

Цукрові буряки 
(фабричні) 44,5 –38,1 53,9 1,5 –1,0 59,7 297 –32 
Соняшник на зерно1 799,7 –234,8 77,3 533,2 40,4 108,2 15,0 –6,0 
Ріпак 24,6 –32,8 42,9 18,6 –16,0 53,7 13,3 –3,3 
Соя 11,3 –7,1 61,2 13,9 1,2 109,1 8,1 –6,4 
Картопля 481,7 –79,9 85,8 52,9 3,6 107,2 91 –23 
Овочі – всього 670,3 –3,8 99,4 32,4 –0,4 99,0 207 1,0 
Плоди та ягоди 157,0 0,3 100,2 13,8 –0,1 99,5 113,5 0,8 

________________ 
1 У вазі після доробки. 
 

Господарствами усіх категорій у 2012р. одержано 1,6 млн.т зерна 
(включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих 
культур – 0,6 млн.т (на 62,4% менше, ніж у 2011р.), фуражних зернових – 
1 млн.т (на 49,5% менше). Порівняно з 2011р. виробництво зерна зменшилось 
на 55%, що зумовлено, перш за все, зниженням урожайності зернових 
культур (на 15,2 ц з 1 га) внаслідок несприятливих погодних умов. 

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 0,9 млн.т зерна 
(57,3% загального валового збору), господарствами населення – 0,7 млн.т 
(42,7%).). Урожайність зернових культур порівняно з 2011р. зменшилася в 
аграрних підприємствах на 15,5 ц, або на 50% (по 15,5 ц з 1 га), у 
господарствах населення – на 14,8 ц, або на 48,4% (по 15,8 ц з 1 га). 

У 2012р. значно гірший, ніж у 2011р., зібрано врожай усіх культур 
зернової групи: проса – 9,3 тис.т (на 72% менше), пшениці – 540 тис.т (на 
62,3%), гречки – 3,3 тис.т (на 60,3%), кукурудзи на зерно – 595,3 тис.т (на 
54,7%), ячменю – 373,3 тис.т (на 40,7%), жита – 3,1 тис.т (на 35,3%), вівса – 
5,6 тис.т (на 11,1% менше), що зумовлено насамперед значним зниженням 
їхньої врожайності.  

У всіх категоріях господарств урожай соняшнику на зерно зменшився 
порівняно з 2011р. на 22,7% (становив 799,7 тис.т), що зумовлено зниженням 
урожайності на 6 ц з 1 га, у той же час площа його збирання розширилася на 
40,4 тис.га, або на 8,2%. 



Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2011р. 
зменшився на 46,1%, як за рахунок зниження урожайності на 32 ц з 1 га, так і 
внаслідок скорочення площі збирання на 40,3%. 

У всіх категоріях господарств картоплі накопано 481,7 тис.т, що на 
14,2% менше, ніж за попередній рік, що зумовлено зниженням урожайності 
на 23 ц з 1 га. Виробництво овочевої продукції проти 2011р. зменшилося на 
0,6% і склало 670,3 тис.т. 

Обсяги виробництва плодоягідної продукції (157 тис.т) збільшилися на 
0,2% за рахунок зростання урожайності на 0,8 ц з 1 га. 

Господарствами населення у 2012р. вирощено 94,8% загального 
врожаю плодів і ягід, 92,8% картоплі, 84,6% овочів, 42,7% зерна, 18,4% 
цукрових буряків (фабричних) та 8,1% соняшнику. 

Під урожай 2013р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, у 
господарствах усіх категорій посіяно на площі 671,6 тис.га, що менше 
показника попереднього року на 5,5 тис.га (на 0,8%), у т.ч. зернові культури 
на зерно – на 591,8 тис.га (на 25,3 тис.га, або на 4,1%, менше), ріпак на 
зерно – на 78,4 тис.га (на 20,1 тис.га, або на 34,4%, більше, ніж торік). 

У структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці 
становить 87,5% (у структурі площ під урожай 2012р. – 82,8%), ячменю 
озимого – 11,6% (16,8%), жита озимого – 0,9% (торік – 0,4%).  

Тваринництво. У 2012р. обсяг виробництва продукції тваринництва 
порівняно з 2011р. зріс на 1,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 2,5%, у 
господарствах населення, навпаки, скоротився на 1,4%. 

 
Поголів’я основних видів худоби та птиці 

за станом на 1 січня 2013 року 
(попередні дані) 

 
У тому числі Усі категорії 

господарств сільськогосподарські 
підприємства 

господарства  
населення 

 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 
2012р. 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 
2012р. 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 
2012р. 

       
Велика рогата худоба  137,3 101,3 38,1 100,2 99,2 101,7 

у т.ч. корови 79,8 100,0 15,4 102,7 64,4 99,4 
Свині 514,3 94,3 367,3 93,6 147,0 95,9 
Вівці та кози 58,5 100,7 15,8 100,6 42,7 100,7 
Птиця 18821,3 102,1 14113,8 102,5 4707,5 101,0 

 
На початок cічня 2012р. господарствами населення утримувалось 

72,3% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 72%), у т.ч. 
корів – 80,7% (81,2%), свиней – 28,6% (28,1%), овець та кіз – 73% (також 
73%), птиці всіх видів – 25% (25,3%). 
 



Виробництво основних видів продукції тваринництва 
у 2012 році 

(попередні дані) 
 
У тому числі 

Усі категорії 
господарств 

сільсько-
господарські 
підприємства 

господарства 
населення 

Частка 
господарств 

населення, % 

 

2012р. у % до 
2011р. 2012р. у % до 

2011р. 2012р. у % до 
2011р. 2012р. 2011р. 

         
М’ясо1, тис.т 294,5 100,1 246,9 100,9 47,6 96,4 16,2 16,8 
Молоко, тис.т 343,4 100,5 70,9 109,9 272,5 98,3 79,4 81,1 
Яйця, млн.шт. 1093,0 100,0 830,5 100,0 262,5 100,1 24,0 24,0 

__________________  
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 79,4% (торік – 78,6%), у 
т.ч. бройлерів – 98,7% (торік – 98,8%); свиней – 19% (19,9%); великої рогатої 
худоби – 1,6% (1,4%). 

У 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці у сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) перевищив аналогічний показник 2011р. на 
6,9 тис.т (на 2,7%), а його відношення до обсягу реалізації на забій 
дорівнювало 105,4% (торік – 103,5%). Середньодобові прирости великої 
рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 2,3% 
проти 2011 року і склали 490 г, свиней – на 5,9% і становили 448 г. 

 
Начальник Головного 
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