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Розділ містить інформацію про стан сільського господарства, мисливства, лісового 

господарства, а також рибного господарства. 

Продукція сільського господарства (у постійних цінах) – вартість продукції 

рослинництва та тваринництва, отриманої внаслідок вирощування сільськогосподарсь-ких 

культур і використання сільськогосподарських тварин, а також обсяг зміни незавершеного 

виробництва у рослинництві, обсяг вирощування молодих багаторічних насаджень за рік та 

обсяг вирощування сільськогосподарських тварин (приплід, приріст живої маси).  

Постійні ціни – середньозважені ціни року, прийнятого за основу для порівняння.  

Сільськогосподарське підприємство – суб'єкт господарювання, який має право 

юридичної особи, або відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює систематичну 

виробничу діяльність у галузі сільського господарства. До складу сільськогосподарських 

підприємств включають також фермерські господарства. У таблицях 16.8, 16.9 та 16.10 

наведені дані щодо кількості діючих підприємств за основним видом економічної діяльності, в 

інших таблицях – дані щодо усіх підприємств, які займаються виробництвом 

сільськогосподарської продукції та послуг, незалежно від їх основного виду діяльності.  

Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського 

господарства. 

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, міських населених пунктах (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. 

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства (без 

урахування бюджетних дотацій і доплат) розрахований як відношення прибутку (збитку) 

від реалізації продукції сільського господарства до її повної собівартості.  

Сільськогосподарські угіддя – земельні ділянки, які систематично використовують 

для одержання сільськогосподарської продукції. До їхнього складу входять рілля 

(включаючи чисті пари), перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища.  

Виробництво (валовий збір) сільськогосподарських культур – загальний розмір 

продукції однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних і міжрядних 

посівів. Виробництво зернових і зернобобових культур та соняшнику наведено у вазі після 

доробки, цукрових буряків (фабричних) – у вазі без землі, гички й домішок, овочевих 

культур – із урахуванням продукції 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. 

Виробництво (валовий збір) плодоягідних культур, винограду – загальний розмір 

продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх віку. 

Урожайність багаторічних насаджень – середній розмір певної продукції 

багаторічних насаджень, який обчислено як співвідношення валового збору з усієї площі 

багаторічних насаджень та площі насаджень цієї культури у плодоносному віці. 

Кількість сільськогосподарських тварин – число сільськогосподарських тварин 

відповідного виду (загальне або за статевовіковими групами) станом на звітну дату. 

Виробництво м’яса – загальний обсяг забійної маси (м’ясо, жир-сирець, харчові 

субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій 

(товарний забій), так і при забої тварин на м’ясо у своєму господарстві 

(внутрішньогосподарський забій). 

Виробництво молока – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів, 

буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток сільськогосподарських тварин, уключаючи 

надоєне молоко, яке було використане на випоювання молодняку (телят, поросят, інших), 

але крім молока, висмоктаного телятами при їх підсосному утриманні. 

Виробництво яєць – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської 

птиці (курей, качок, гусок, індичок, цесарок, перепелів, фазанів, страусів та інших видів 

птиці свійської різного віку), уключаючи втрати яєць (бій, псування тощо), а також яйця, 

витрачені для виведення молодняку птиці (інкубація) квочками або в інкубаторі. 

Виробництво вовни – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз 

вовни, включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби 

господарства. Вагу вовни надано у фізичній вазі немитої вовни. 

Середній річний удій молока від однієї корови – співвідношення обсягу 

виробництва коров’ячого молока до наявної кількості корів (без корів на відгодівлі, 

м’ясного стада, а також корів, призначених для групового та підсосного утримання телят) 

на початок року. 

Середній вихід яєць на 1 голову курки-несучки – співвідношення обсягу 

виробництва яєць від курей-несучок (дорослих і молодняку) до їхньої середньорічної 

кількості. 

Середній настриг вовни на одну вівцю – співвідношення валового настригу вовни 

до кількості овець на початок року. 

Реалізація продукції – обсяги власно виробленої продукції, яка реалізована 

сільськогосподарськими підприємствами (крім сільськогосподарських підприємств, які не 

відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) за всіма напрямами: 



переробним підприємствам, на ринку, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам у 

рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), за іншими напрямами. 

До обсягів реалізації сільськогосподарської продукції не включають продукцію, 

передану на переробку на давальницьких засадах (крім цукрових буряків). 

Мисливство – вид спеціального використання  тваринного  світу шляхом  добування  

мисливських  тварин,  що  перебувають  у  стані природної волі або  утримуються  в  

напіввільних  умовах  у  межах мисливських угідь. 

Мисливське господарство   (як   галузь)   –  сфера  суспільного виробництва,  

основними  завданнями  якого  є охорона, регулювання чисельності  диких тварин, 

використання та відтворення мисливських тварин,   надання  послуг  мисливцям  щодо  

здійснення  полювання, розвиток  мисливського  собаківництва. 

Посадка лісу – роботи з посадки сіянців, саджанців, живців та іншого посадкового 

матеріалу на лісокультурних площах. 

Посів лісу – посів насіння лісових порід на землях лісового фонду. 

Природне поновлення лісу – сукупність заходів, що сприяють появі, збереженню 

підросту молодняку найбільш цінних деревних порід (часткове розрихлювання ґрунту на 

зрубах, для забезпечення лісовідновлення в результаті нальоту насіння, збереження при 

рубках лісу підросту господарсько-цінних деревних порід тощо). 

Дрова – необроблена деревина, що використовується для опалення. 

Паливна деревина – ліквідна деревина, що використовується як паливо у процесі 

приготування їжі, опалення чи виробництва енергії. Цей термін також включає деревину, 

що використовується для виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших 

агломератів, деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з ліквідної деревини та 

підлягає використанню як паливо. 

Ліквідна деревина – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і 

вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою. 

Рубки головного користування – це рубки стиглих деревостанів з метою заготівлі 

деревини. 

Площа лісових земель, пройдена пожежами – площа, на якій сталися пожежі в 

лісовому фонді, незалежно від виду пожеж, категорії, розміру площі пожеж і причин 

їхнього виникнення. 

Обсяг продукції, робіт, послуг лісового господарства включає продукцію  

лісозаготівель, побічного лісокористування, роботи та послуги, пов`язані з 

лісогосподарською діяльністю, обраховані у фактичних  оптових цінах без урахування 

податку на додану вартість. 

Заготівля деревини – це вирубування стиглих деревостанів на спеціально виділеній 

ділянці лісу з метою отримання деревини, вирубування окремих насаджень із метою 

вирощування та охорони лісу, отримання деревини під час очищення лісу від 

захаращеності. 

Рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів – періодичні зруби в 

насадженнях частини дерев, чагарників, що проводяться з початку створення насаджень до 

головної рубки з метою формування необхідного складу, форми насаджень та підвищення 

приросту. 

Відтворення лісів – садіння, висівання і природне поновлення лісу, посадка, посів та 

природне поновлення лісу на зрубах, згарищах, галявах, пустирях та інших площах, що 

були під лісом.   

Добування водних біоресурсів – обсяг риби всіх видів, яка добута в усіх 

рибогосподарських водних об’єктах або їхніх частинах (у ставках, річках, водосховищах, 

озерах та інших водоймах) як з метою реалізації на переробні підприємства, організаціям 

торгівлі тощо, так і для їхньої подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно 

від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної 

та інших видів продукції. У підприємствах, що займаються ставковим рибництвом, в 

обсягах вилову живої ставкової риби врахована також риба, яка переважена та пересаджена 

з нагульних ставків у зимувальні ставки. 


