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Стан сільського господарства регіону за січень–березень 2014 року 
 

У січні–березні 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 105,7%, у 

т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,5%, у господарствах 

населення – 107,7%. 

Рослинництво. Станом на 1 квітня 2014р. у всіх категоріях 

господарств ярі культури посіяно на площі 191,0 тис.га, з них у 

сільськогосподарських підприємствах – на 117,5 тис.га, в господарствах 

населення – на 73,5 тис.га. Значну частку (75,2% ярого клину) займають 

посіви ячменю. Про хід сівби основних сільськогосподарських культур 

станом на 1 квітня п.р. свідчать такі дані: 

(тис.га) 
 

Усі категорії 
господарств 

У тому числі 

сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

2014р. 
у % до  

1 квітня 
2013р. 

2014р. 
у % до  

1 квітня 
2013р. 

2014р. 
у % до  

1 квітня 
2013р. 

Ярі культури – всього 191,0 181,4 117,5 164,4 73,5 217,3 
у тому числі       
по ярому клину 184,8 182,3 111,3 164,7 73,5 217,3 
по загиблих озимих та 
багаторічних травах 6,2 159,0 6,2 159,0 – – 
Із загальної площі ярого 
клину       
зернові та зернобобові 
культури (без куку-
рудзи) 165,7 172,7 94,5 149,0 71,2 218,9 
з них ячмінь 139,0 183,1 70,9 159,0 68,1 217,3 
кольза-ріпак ярий 0,4 131,3 0,4 131,3 – – 
овочі відкритого ґру-
нту (без насінників) 1,0 72,8 0,1 62,5 0,9 73,6 

 

За оперативними даними в сільськогосподарських підприємствах 

загинуло 20,1 тис.га озимих на зерно та зелений корм, що складає 3,9% 

посіяного. 

 



 

Тваринництво. За розрахунками, на 1 квітня 2014р. поголів’я худоби 

та птиці характеризується такими даними: 
 

 Усі категорії 
господарств 

У тому числі 
сільськогосподарські 

підприємства 
господарства 
населення 

тис. 
голів 

у % до  

1 квітня 

2013р. 

тис. 
голів 

у % до  

1 квітня 

2013р. 

тис.  
голів 

у % до  

1 квітня 

2013р. 
 

Велика рогата 

худоба 131,7 98,5 26,8 89,6 104,9 101,1

у т.ч. корови 60,3 98,7 8,7 94,6 51,6 99,4

Свині 345,1 105,1 230,5 99,4 114,6 118,6

Вівці та кози 73,7 117,5 11,6 97,5 62,1 122,2

Птиця 5716,2 105,6 2987,6 103,1 2728,6 108,4
 

За розрахунками, господарствами населення утримувалося 79,7% 

загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 77,6%), у т.ч. корів – 

85,6% (84,9%), свиней – 33,2% (29,4%), овець і кіз – 84,3% (81,0%) та птиці 

всіх видів – 47,7% (46,5%). 
 

Виробництво  основних  видів  продукції  тваринництва 

за січень–березень 2014 року 
 

 

Усі категорії   

господарств 

У тому числі 
Частка 

господарств 

населення, % 

сільськогос–

подарські 

підприємства 

господарства 

населення 

січень–

березень

2014р. 

у % до 

січня–

березня 

2013р. 

січень–

березень 

2014р. 

у % до 

січня–

березня 

2013р. 

січень–

березень 

2014р. 

у % до 

січня–

березня 

2013р. 

січень–

березень 

2014р. 

січень– 

березень 

2013р. 

         

М’ясо1, тис.т 24,8 104,6 11,0 111,1 13,8 100,0 55,6 58,2 

Молоко, тис.т 51,4 101,0 8,1 106,6 43,3 100,0 84,2 85,1 

Яйця, млн.шт. 171,9 94,6 128,1 91,6 43,8 104,5 25,5 23,1 
_______________ 

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 
 

У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) частка свиней становила 72,5% (у січні–березні 

2013р. – 71,5%), птиці всіх видів – 20,1% (22,5%), з них бройлерів – 85,7% 

(80,5%), великої рогатої худоби – 7,1% (5,9%). 

У січні–березні 2014р. в аграрних підприємствах обсяг вирощування 

худоби та птиці в порівнянні з січнем–березнем 2013р. збільшився на 9,1%. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі 

та нагулі збільшились на 11,0%, свиней – на 6,8% та становили відповідно 

413 г та 441 г. 



Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до 

реалізації на забій становило 107,6% (торік – 109,8%). 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг 

реалізації сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–березень 2014р. порівняно з січнем–березнем 2013р. 

зменшився на 4,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,4%, тваринництва – 

на 1,6%. 
 

Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами1     

у січні–березні 2014 року 
 

 

Обсяг реалізованої 

продукції 
Середня ціна реалізації 

т 

у % до  

січня–березня 

2013р. 

грн. за т 

у % до  

січня–березня 

2013р. 

Зернові та зернобобові культу-

ри – всього 151210 191,2 1497,3 79,3 

у тому числі     

пшениця 79057 179,2 1622,5 85,8 

жито 86 116,2 1053,5 93,3 

ячмінь 17863 112,2 1568,5 86,5 

кукурудза 47348 349,2 1135,4 63,2 

Насіння соняшнику 124550 106,5 3044,5 75,6 

Соя 722 13,6 3578,7 96,9 

Ріпак 250 229,4 2946,8 106,5 

Худоба та птиця (у живій вазі) 11148 102,4 12680,2 97,5 

у тому числі     

велика рогата худоба 872 154,1 10595,0 94,9 

свині 8226 107,1 14017,2 95,4 

птиця  2027 78,2 8162,3 96,7 

Молоко 7024 110,1 3802,6 121,2 

Яйця, тис.шт. 108836 90,2 531,8 94,4 
_______________ 

1 Крім малих підприємств. 
 

 

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 квітня 2014р. у 

сільськогосподарських підприємствах (крім  малих) та підприємствах, що 

здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 522,7 

тис.т зерна (на 24,6% більше проти 1 квітня 2013р.), у т.ч. 390,5 тис.т 

пшениці, 69,5 тис.т ячменю, 42,1 тис.т кукурудзи, 1,5 тис.т жита.  

Запаси насіння соняшнику становили 321,5 тис.т, із них безпосередньо  

в  аграрних  підприємствах  (крім  малих)  зберігалося  139,3 тис.т, а в 

підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 182,2 тис.т. 
 

Начальник Головного управління                                                В.П.Головешко 
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