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Стан сільського господарства Дніпропетровської області 

за cічень 2015 року 

 

У січні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва 

порівняно з січнем 2014р. становив 98,6%, у т.ч. у сільськогосподарських 

підприємствах – 99,2%, у господарствах населення – 96,8%. 

 
Тваринництво.  

 

Поголів’я основних видів худоби та птиці 

за станом на 1 лютого 2015 року 

 

 

Усі категорії 

господарств 

У тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

господарства  

населення 

тис.  

голів 

у % до  

1 лютого 

2014р. 

тис.  

голів 

у % до  

1 лютого 

2014р. 

тис.  

голів 

у % до  

1 лютого 

2014р. 

       

Велика рогата худоба  133,6 94,1 35,2 93,6 98,4 94,3 

у т.ч. корови 76,4 95,3 15,1 96,2 61,3 95,0 

Свині 526,9 95,1 402,3 95,0 124,6 95,4 

Вівці та кози 64,0 96,5 16,7 97,7 47,3 96,1 

Птиця 17140,0 96,9 12988,0 97,2 4152,0 95,7 

 

На початок лютого 2015р. господарствами населення утримувалося 73,7% 

загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 73,5%),  

у т.ч. корів – 80,2% (80,4%), свиней – 23,6% (також 23,6%), овець та кіз – 73,9% 

(74,2%), птиці всіх видів – 24,2% (24,5%). 
 

 



Виробництво основних видів продукції тваринництва 
у січні 2015 року 

 

 

Усі категорії 

господарств 

У тому числі 
Частка 

господарств 

населення, % 

сільсько-

господарські 

підприємства 

господарства 

населення 

січень 

2015р. 

у % до 

січня 

2014р. 

січень 

2015р. 

у % до 

січня 

2014р. 

січень 

2015р. 

у % до 

січня 

2014р. 

січень 

2015р. 

січень 

2014р. 

         

М’ясо1, тис.т 24,7 97,6 20,6 99,5 4,1 89,1 16,6 18,2 

Молоко, тис.т 17,5 95,1 6,2 98,4 11,3 93,4 64,6 65,8 

Яйця, млн.шт. 92,2 112,2 74,7 112,2 17,5 112,2 19,0 19,0 
__________________  

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 81,1% (торік – 82,5%),  

у т.ч. бройлерів – 99,5% (98,8%); свиней – 17,9% (16,1%); великої рогатої 

худоби – 1% (1,4%). 

У січні 2015р. обсяг вирощування худоби та птиці у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зменшився порівняно  

з аналогічним показником попереднього року на 0,6 тис.т (на 2,6%), а його 

відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 110,5%  

(торік – 113,2%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на 

вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 12,7% проти відповідного 

місяця минулого року і становили 498 г, свиней, навпаки, зменшилися на 1,4%  

і склали 438 г. 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг 

реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої 

продукції за січень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився 

на 4,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 22,6%, продукції тваринництва, 

навпаки, зменшився на 5,7%. У структурі загального обсягу реалізації 

продукція тваринництва складала 54,8%, рослинництва – 45,2% (у січні  

2014р. – відповідно 65,1% та 34,9%). 
 

Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами1 

 у січні 2015 року 
 

 
Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації 

тис.т 
у % до 

 січня 2014р. 
грн. за т 

у % до 
січня 2014р. 

     

Зернові та зернобобові культури  43,4 74,8 2597,7 195,6 

у тому числі     

пшениця 21,7 74,0 2826,6 189,4 
жито 0,01 66,2 2358,5 273,8 
ячмінь 7,8 110,0 2300,4 170,9 
кукурудза 13,1 63,2 2369,6 220,2 

Насіння соняшнику 37,8 183,6 5923,9 173,3 



Продовження 

 
Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації 

тис.т 
у % до 

 січня 2014р. 
грн. за т 

у % до 
січня 2014р. 

     

Соя 0,2 591,2 6433,9 188,4 

Ріпак 0,01 32,1 1838,1 81,7 

Худоба та птиця (у живій вазі) 19,3 90,8 17901,7 138,8 
у тому числі     
велика рогата худоба 0,2 56,5 17155,6 164,3 
свині 4,1 95,8 19318,3 133,5 

птиця 15,0 90,3 17522,0 142,8 

Молоко 6,0 97,2 4272,4 110,8 

Яйця, млн.шт. 75,8 120,4 986,62 179,5 
__________________ 

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

 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами за всіма напрямами у січні 2015р. порівняно з відповідним 

місяцем 2014р. зросли в 1,5 раза, у т.ч. на продукцію рослинництва –  

в 1,7 раза, на продукцію тваринництва – на 42,2%. 

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 лютого 2015р. у 

сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності  

1030,3 тис.т зерна (на 9,7% менше проти 1 лютого 2014р.), у т.ч. 532,7 тис.т 

пшениці (на 1,3% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 

602,6 тис.т зерна (на 1,6% менше), у т.ч. 274 тис.т пшениці, 197,7 тис.т 

кукурудзи, 104,2 тис.т ячменю, 2,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 427,7 тис.т зерна,  

у т.ч. зернозберігаючі – 368,1 тис.т. 

Запаси насіння соняшнику становили 431,2 тис.т (на 29,2% менше проти 

1 лютого 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 

зберігалося 234 тис.т, у підприємствах, що здійснюють його переробку та 

зберігання – 197,2 тис.т. 
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