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ПЕРЕДМОВА
Статистичний бюлетень «Збирання врожаю сільськогосподарських культур» містить дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та
урожайності основних сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, які наведено у розрізі категорій господарств та по регіонах.
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.
При проведенні державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва сільськогосподарські підприємства, які займаються
виробництвом продукції рослинництва, залежно від значення статистичного показника, який характеризує розмір наявної у власності та/або
користуванні площі сільськогосподарських угідь, розподіляються на дві групи (незалежно від основного чи другорядного виду діяльності):
сільськогосподарські підприємства, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше, та
сільськогосподарські підприємства, які мають у власності та/або користуванні менше 200 гектарів сільськогосподарських угідь.
Джерелом інформації по сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом продукції рослинництва та мають у власності
та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше, є дані державного статистичного спостереження за формою № 37–сг (місячна)
«Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур».
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.
Основні підходи, методи та джерела інформації, які застосовуються при проведенні розрахунків розмірів площ та обсягів виробництва (валових
зборів) сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень по сільськогосподарських підприємствах, які мають у власності та/або користуванні
менше 100 гектарів сільськогосподарських угідь, і господарствах населення, визначено Методикою проведення розрахунків основних статистичних
показників виробництва продукції рослинництва (наказ Держстату від 25.11.2014 № 363).
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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 первинно оприбуткованій масі.
Виробництво (валовий збір) плодоягідних культур, винограду – загальний розмір продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх
віку.
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.
Темпи зміни зібраних площ, обсягів виробництва (валових зборів) і показники урожайності основних сільськогосподарських культур розраховано з
одиниць виміру, які передбачені бланком державного статистичного спостереження.
Інформацію в бюлетені наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з електронною обробкою інформації при заокругленні сума доданків за окремими показниками може не дорівнювати
загальному підсумку.
Примітка. Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до
набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
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