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 Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур,  
плодів та ягід у Дніпропетровській області  

у 2016 році 
 

 

 

Вироблено Зібрана площа Урожайність 

тис.ц у % до 
2015 тис.га у % до 

2015 

ц з 1 га 
зібраної 

площі 

збільшення, 
зменшення () до 

2015 
 

Господарства всіх категорій 
Культури зернові та 
зернобобові  всього 34808,11 90,0 1092,8 92,1 31,9 –0,7 

  у тому числі       

  пшениця  14863,2 74,4 429,8 73,4 34,6 0,5 

  ячмінь 7020,5 105,6 280,1 104,4 25,1 0,3 

  кукурудза на зерно 11976,3 107,3 339,2 114,4 35,3 –2,3 

Соняшник  12640,71 105,5 631,4 117,7 20,0 –2,4 

Ріпак і кольза 773,4 92,0 28,6 69,0 27,0 6,8 

Соя 103,0 71,8 7,4 104,4 14,1 –6,5 

Буряк цукровий фабричний 541,9 172,7 1,2 156,6 470 43 

Картопля 6020,9 107,5 53,3 99,6 113 8 

Культури овочеві  7327,4 100,6 35,7 101,8 205 –3 

Культури плодові та ягідні 1494,0 102,7 13,42 97,9 110,6 5,1 

 

Сільськогосподарські підприємства 
Культури зернові та 
зернобобові  всього 22112,41 85,7 655,2 87,1 33,7 –0,6 

  у тому числі       

  пшениця  12243,3 75,6 341,4 73,9 35,9 0,8 

  ячмінь 3275,5 99,3 128,0 94,6 25,6 1,2 

  кукурудза на зерно 5800,8 103,8 151,5 119,0 38,3 –5,6 

Соняшник  11088,61 106,9 540,4 121,2 20,5 –2,8 

Ріпак і кольза 763,6 91,7 28,2 69,1 27,0 6,7 

Соя 95,8 70,0 6,8 100,9 14,3 –6,3 

Буряк цукровий фабричний 541,9 172,7 1,2 156,6 470 43 

Картопля 251,1 68,3 1,3 82,9 194 –42 

Культури овочеві  800,3 92,2 2,1 82,6 388 40 

Культури плодові та ягідні 128,2 72,6 2,52 89,8 50,0 –11,8 
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 Продовження 

 

Вироблено Зібрана площа Урожайність 

тис.ц у % до 
2015 тис.га у % до 

2015 

ц з 1 га 
зібраної 

площі 

збільшення, 
зменшення () до 

2015 
 

Господарства населення 
Культури зернові та 
зернобобові  всього 12695,71 98,8 437,6 100,6 29,0 –0,6 

  у тому числі       

  пшениця  2619,9 69,5 88,4 71,4 29,7 –0,8 

  ячмінь 3745,0 111,9 152,1 114,3 24,6 –0,6 

  кукурудза на зерно 6175,5 110,9 187,7 110,9 32,9 0 

Соняшник  1552,11 96,3 91,0 100,7 17,1 –0,7 

Ріпак і кольза 9,8 133,6 0,4 62,4 28,0 14,9 

Соя 7,2 107,5 0,6 173,7 12,6 –7,8 

Буряк цукровий фабричний – – – – – – 

Картопля 5769,8 110,2 52,0 100,1 111 10 

Культури овочеві  6527,1 101,7 33,6 103,3 194 –3 

Культури плодові та ягідні 1365,8 106,9 10,92 100,1 124,8 7,9 
 

1 Вага після доробки. 
2 Площа насаджень у плодоносному віці. 
 

Географічне охоплення 

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної 
операції. 
 
Методологія та визначення 

Господарства всіх категорій – угруповання виробників продукції сільського господарства, до 
складу якого входять сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом 
продукції рослинництва, та господарства населення. 

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом продукції  
рослинництва – сільськогосподарське підприємство, яке здійснює діяльність із вирощування 
сільськогосподарських культур і відповідає критеріям: основний вид діяльності за КВЕД-2010 
відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А – незалежно від розміру наявної у власності та/або 
користуванні площі сільськогосподарських угідь; основний вид діяльності за КВЕД-2010 не 
відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А – за умови наявності у володінні та/або користуванні 
не менше 1 гектара сільськогосподарських угідь або не менше 0,5 гектара посівних площ під 
овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті або не менше 0,1 гектара 
площ закритого ґрунту.  

Господарства населення – домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську 
діяльність як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою виробництва 
товарної сільськогосподарської продукції. Ця категорія включає домогосподарства у сільській 
місцевості, домогосподарства у міській місцевості (включаючи колективні сади та городи), а 
також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять свою діяльність у 
галузі сільського господарства без створення юридичної особи.  
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Площа, з якої зібрано врожай (зібрана площа) сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень – площа сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, 
на якій фактично проведені роботи зі збирання врожаю цих культур. 
Виробництво (валовий збір) сільськогосподарських культур – загальний розмір продукції 
однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних і міжрядних посівів. 
Виробництво зернових і зернобобових культур і соняшнику наведено у вазі після доробки, 
цукрових буряків (фабричних) – у вазі без землі й домішок, овочевих культур – уключаючи 
продукцію закритого ґрунту. 
Урожайність сільськогосподарських культур – середній розмір певної продукції 
рослинництва, отриманої з одиниці фактично зібраної площі, який обчислено як 
співвідношення валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично 
зібраної площі цієї культури. 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/370/mp_roslyn.zip 

Методологія розрахунку: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/363/metod.zip 
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