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Стан сільського господарства у 2010 році 
 

За попередніми даними, у 2010р. загальне виробництво продукції сільського господарства 
порівняно з 2009р. збільшилося на 1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 0,6%, 
у господарствах населення – на 1,6%. 

Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва 
(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року) 

Рослинництво. За 2010р. виробництво продукції рослинництва порівняно з 2009р. 
зменшилося на 1,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 5,7%, у господарствах 
населення збільшилось на 2,8%. 

Під урожай 2010р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1882 тис.га, у 
т.ч. аграрними підприємствами – на 1345,5 тис.га (71,5%), господарствами населення – на  
536,5 тис.га (28,5%). Порівняно з 2009р. загальна посівна площа збільшилась на 5,5 тис.га (на 
0,3%). 

За попередніми даними, загальне виробництво основних сільськогосподарських культур у 
2010р. характеризується такими даними: 

Площа збирання   Вироблено Урожайність 

 
тис.га у % до 

2009р. тис.ц у % до 
2009р. 

ц з 1 га 
зібраної 
площі 

збільшення, 
зменшення () 

до  2009р. 
       

Зернові і зернобобові 
культури  всього 

 
1072,2 

 
99,4 

 

27088,01 
 

96,2 
 

25,31 
 

–0,8 
у тому числі       
пшениця  470,9 100,8 13437,1 96,4 28,5 –1,3 
ячмінь 353,5 91,0 6549,5 81,4 18,5 –1,9 
кукурудза на зерно 219,2 119,2 6671,6 116,7 30,4 –0,7 

Соняшник на зерно 559,4 103,3 8554,31 103,3 15,31 0,0 
Ріпак  усього 27,6 67,4 495,9 77,9 17,9 2,4 
Соя 18,1 198,3 191,6 171,2 10,6 –1,7 
Цукрові буряки (фабричні) 1,5 136,7 325,4 84,4 212,7 –131,8 
Картопля 49,0 100,5 4347,0 96,5 88,6 –3,7 
Овочі  всього 30,5 102,1 5602,8 101,0 183,9 –1,8 
Плоди та ягоди 13,82 97,5 1310,5 121,4 95,0 18,7 
_______________________ 

1 У вазі після доробки. 
2 Площа насаджень у плодоносному віці. 
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Тваринництво. У 2010р. (за попередніми даними) обсяг виробництва продукції 
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2009р. зріс на 4%, у т.ч. в аграрних 
підприємствах – на 6%, у господарствах населення скоротився на 1,9%. 

За попередніми розрахунками, на 1 січня 2011р. порівняно з минулим роком. в усіх 
категоріях господарств зменшилося поголів’я великої рогатої худоби на 0,2%, свиней стало 
більше на 10,9%, овець та кіз – на 3,7%, птиці всіх видів – на 2,8%. Поголів’я корів залишилося 
на рівні 1 січня попереднього року.   

Чисельність поголів’я основних видів худоби та птиці станом на 1 січня 2011 року 

У тому числі Усі категорії 
господарств сільськогосподарські 

підприємства 
господарства  

населення 

 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 
2010р. 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 
2010р. 

тис.  
голів 

у % до  
1 січня 2010р.

       

Велика рогата худоба  139,3 99,8 37,3 99,2 102,0 100,0 
у т.ч. корови 83,4 100,0 15,4 99,4 68,0 100,1 

Свині 575,5 110,9 425,3 114,8 150,2 101,3 
Вівці та кози 65,0 103,7 15,0 92,0 50,0 107,8 
Птиця 17518,5 102,8 12948,1 103,4 4570,4 101,0 

На початок січня 2011р. господарствами населення утримувалось 73,2% загальної 
чисельності великої рогатої худоби (торік – 73,1%), у т.ч. корів – 81,5% (81,4%), свиней – 26,1% 
(28,6%), овець та кіз – 76,9% (74%), птиці всіх видів – 26,1% (26,5%). 

Виробництво основних видів продукції тваринництва 
У тому числі Усі категорії 

господарств сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

Частка господарств 
населення, % 

 

2010р. у % до  
2009р. 2010р. у % до  

2009р. 2010р. у % до  
2009р. 2010р. 2009р. 

         

М’ясо1, тис.т 268,4 105,5 220,8 104,4 47,6 110,4 17,7 16,9 
Молоко, тис.т 339,6 94,5 63,3 100,2 276,3 93,3 81,4 82,4 
Яйця, млн.шт. 998,1 104,4 760,1 105,9 238,0 100,2 23,8 24,9 
Вовна, т 66 100,0 31 96,9 35 102,9 53,0 51,5 

____________________  
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 78,5% (торік – 79,2%), у т.ч. бройлерів – 98,8% (98,7%); 
свиней – 19,8% (18,8%); великої рогатої худоби – 1,7% (1,9%). 

У 2010р. обсяг вирощування худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах 
(крім малих) перевищив аналогічний показник минулого року на 13 тис.т (на 6%), а його 
відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 104,8% (торік – 103,2%). Середньодобові 
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 0,9% і 
складали 465 г, середньодобові прирости свиней збільшилися на 0,2% і становили 403 г. 

Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на 1 січня 
2011р. склали 131,7 тис.т корм.од, з них концентрованих – 83 тис.т корм.од. У розрахунку на 
одну умовну голову великої худоби всіх кормів припадало по 3,2 ц корм.од (проти 4,6 ц 
корм.од на відповідну дату 2010р.), з них концентрованих – 2,0 ц корм.од (проти 3,4 ц корм.од). 
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