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ПЕРЕДМОВА

Статистичний бюлетень «Тваринництво» у 2018 році характеризує виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських

тварин, продуктивність сільськогосподарських тварин, а також забезпеченість кормами на годівлю сільськогосподарських тварин. Інформацію

наведено в цілому по області та за районами.

Розділ І бюлетеня містить дані обсягів виробництва основних видів продукції тваринництва та кількості сільськогосподарських тварин у

господарствах усіх категорій, які визначено за сумою даних по сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької

продукції, та господарствах населення.

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом тваринницької продукції, – сільськогосподарське підприємство, яке

здійснює діяльність із утримання та вирощування сільськогосподарських тварин і відповідає критеріям: основний вид діяльності за КВЕД відноситься

до груп 01.1-01.6 секції А – незалежно від кількості наявних сільськогосподарських тварин будь-якого виду; основний вид діяльності за КВЕД не

відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А – за умови утримання від 5 голів великої рогатої худоби, та/або свиней, та/або овець та кіз, та/або від 3 голів

коней, та/або від 200 голів птиці свійської, та/або наявності хоча б однієї із ознак щодо здійснення діяльності з інкубації яєць, утримання бджіл, кролів,

хутрових звірів.

Сільськогосподарське підприємство, яке утримує від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або 5000 голів

птиці свійської всіх видів (незалежно від основного чи другорядного виду діяльності), вважається великим і середнім сільськогосподарським

підприємством, яке займається виробництвом тваринницької продукції.

Сільськогосподарське підприємство, яке утримує до 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або до 200 голів свиней, та/або до 5000 голів

птиці свійської всіх видів, вважається малим сільськогосподарським підприємством, яке займається виробництвом тваринницької продукції.

Джерелом інформації по сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької продукції, є дані державного

статистичного спостереження за формою № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і

забезпеченість їх кормами", яку подають усі сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом тваринницької продукції.

Порядок проведення розрахунків по господарствах населення визначено Методикою проведення розрахунків основних статистичних показників

виробництва продукції тваринництва (наказ Держстату від 22.11.2016 № 220).

Дані про кількість сільськогосподарських тварин наведено на 1 січня; інші показники – за звітний рік.

Розділ II бюлетеня містить статистичні дані щодо обсягів виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських

тварин у сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької продукції. У розділі також наведено показники, які

характеризують продуктивність сільськогосподарських тварин, приплід, падіж, надходження та вибуття сільськогосподарських тварин, кліткове

звірівництво тощо.



Розділ IIІ бюлетеня містить інформацію щодо наявності та обсягів кормів (за основними групами), витрачених на годівлю сільськогосподарських

тварин у сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької продукції.

Дані про кількість сільськогосподарських тварин, наявність кормів наведено на 1 січня, інші показники – за звітний рік. В окремих випадках незначне

відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється заокругленням даних при електронній обробці інформації.

Основні види сільськогосподарських тварин – велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця свійська всіх видів (кури, качки, гуси,

індички, цесарки, перепели, фазани, страуси й інші види птиці свійської). До сільськогосподарських тварин належать також кролі, хутрові звірі

кліткового утримання, бджоли.

Кількість сільськогосподарських тварин – показник, що характеризує наявність сільськогосподарських тварин певного виду (загальну або за

статевовіковими групами) станом на звітну дату.

Реалізація сільськогосподарських тварин на забій – сума живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій (товарний

забій) та/або забиті на м’ясо на своєму підприємстві (внутрішньогосподарський забій), незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на

підприємстві чи на бойні, та приросту живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні, який одержаний відгодівельними

підприємствами та скотобазами переробних підприємств від куплених тварин.

Вирощування сільськогосподарських тварин – сумарна жива маса одержаного приплоду та приросту маси молодняку і дорослих

сільськогосподарських тварин на відгодівлі та нагулі за мінусом живої маси молодняку та сільськогосподарських тварин на відгодівлі, які здохли та

загинули.

Середня жива маса однієї сільськогосподарської тварини – співвідношення сумарної живої маси сільськогосподарських тварин до їхньої

кількості на звітну дату.

Виробництво (валовий надій) молока всіх видів – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів усіх порід, буйволиць, овець і кіз,

кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

Середній надій молока від однієї корови – співвідношення обсягу виробництва коров’ячого молока до кількості корів молочних порід на початок

звітного року.

Виробництво яєць від птиці свійської всіх видів – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи втрачені через

бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками або в інкубаторі. Яйця, куплені або одержані на стороні для

інкубації та інших потреб, у виробництво яєць птиці свійської всіх видів не входять.

Виробництво (валовий настриг) вовни всіх видів – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз вовни, включаючи вовну, яка

була використана на внутрішньогосподарські потреби.



Кількість приплоду, одержаного від маток, включає телят, поросят, ягнят, козенят, лошат, курчат, каченят, гусят та індичат, молодняк інших

сільськогосподарських тварин, які народились живими, враховуючи приплід, який пізніше був проданий, забитий або здох навіть у день народження.

Вихід приплоду сільськогосподарських тварин на 100 маток – співвідношення кількості одержаного молодняку від маток до кількості маток на

початок звітного року та помножене на 100.

Забезпеченість кормами сільськогосподарських тварин – характеристика кормової бази для тваринництва, яка включає наявність кормів, які 

будуть використані для годівлі сільськогосподарських тварин.

Наявність кормів – загальний обсяг кормів, який є в наявності на звітну дату та призначений для годівлі сільськогосподарських тварин.

Середня наявність кормів на умовну голову – рівень забезпеченості сільськогосподарських тварин кормами, який розраховано як 

співвідношення загального обсягу наявних кормів до умовного поголів’я сільськогосподарських тварин на звітну дату.

Умовна голова – голова дорослої великої рогатої худоби.

Умовне поголів’я сільськогосподарських тварин – сума добутків кількості сільськогосподарських тварин за статевовіковими групами та 

відповідних коефіцієнтів умовного поголів’я. 

Витрати кормів – загальний обсяг кормів, який було витрачено на годівлю сільськогосподарських тварин. 

Витрати кормів на виробництво одного центнеру продукції тваринництва – співвідношення загального обсягу кормів, який витрачено на 

годівлю певного виду сільськогосподарських тварин для отримання певного виду продукції, до обсягу цієї продукції (приросту великої рогатої худоби 

та свиней, виробництва молока корів молочних порід). 

Витрати кормів на одну голову сільськогосподарської тварини – співвідношення загального обсягу кормів, який витрачено на годівлю певного 

виду сільськогосподарських тварин, до їхньої середньорічної кількості. 

Витрати кормів на умовне поголів’я сільськогосподарських тварин – співвідношення загального обсягу кормів, який витрачено на годівлю 

сільськогосподарських тварин, до їхнього середньорічного умовного поголів’я.

Інформацію в бюлетені наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
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