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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний бюлетень "Посівні площі сільськогосподарських культур" під урожай 2018 року містить дані щодо розмірів посівних 

площ сільськогосподарських культур під урожай звітного року за категоріями господарств та за регіонами. 

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.  

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

державного статистичного спостереження за формою № 4–сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур", яку подають 

усі сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва.  

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 міський 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 застосовують при проведенні розрахунків розмірів посівних площ 

сільськогосподарських культур по господарствах населення, визначено Методикою проведення розрахунків основних статистичних 

показників виробництва продукції рослинництва (наказ Держстату від 25.11.2014 № 363). 

Темпи зміни посівної площі сільськогосподарської культури розраховано як співвідношення посівної площі під урожай поточного року 

(за ф. № 4–сг (річна)) та уточненої посівної площі цієї культури під урожай попереднього року (за ф. № 29–сг (річна)). 

Посівна площа сільськогосподарських культур – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, 

які посіяні восени минулого року та збереглися до закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року. 
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Уточнена посівна площа сільськогосподарських культур – весняна площа посівів з урахуванням посівів пізніх культур під урожай 

поточного року (літні посадки), розмірів повністю загиблих посівів озимих культур, а також змін у господарському використанні посівів 

(перехід посівів з груп одного виробничого напрямку до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо). 

Сільськогосподарські угіддя – земельні ділянки, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції. 

До їхнього складу входять рілля (включаючи чисті пари), перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища.  

Рілля – земельні ділянки, які систематично обробляються та використовуються під посіви сільськогосподарських культур, уключаючи 

посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників та теплиць. 

Інформацію в бюлетені наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.  

Звертаємо увагу, що у зв’язку з електронною обробкою інформації при заокругленні сума доданків за окремими показниками може не 

дорівнювати загальному підсумку. 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 

га – гектар 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

 

Тире (–)    –  явищ  не було. 

 

 

  



5 
 

 

ЗМІСТ 

Сторінки 

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………….…………….……………………………………............. 3–4 

СКОРОЧЕННЯ …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..  4 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  ………………………………………………………………………………………………………..……………….……………... 4 

Динаміка посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2018 року……………………............................................................... 7–10 

Посівні площі під урожай 2018 року (культури зернові та зернобобові)…...……………………………………………………….……......... 11 

Посівні площі під урожай 2018 року (пшениця)…..…………………………………………………………………………………….……..… 12 

Посівні площі під урожай 2018 року (пшениця озима)…..……………………………………….………………………………………...…… 13 

Посівні площі під урожай 2018 року (пшениця яра)………………………………………………………………..……………………..…..…. 14 

Посівні площі під урожай 2018 року (кукурудза на зерно).………………………………………………………………………………..……. 15 

Посівні площі під урожай 2018 року (ячмінь).…………………………………………………..……………………………………………....... 16 

Посівні площі під урожай 2018 року (ячмінь озимий)..…………………………………………………………...………………….....………. 17 

Посівні площі під урожай 2018 року (ячмінь ярий)……………………………………………………………………………………………… 18 

Посівні площі під урожай 2018 року (жито)….…………………………………………………………………………………………………… 19 

Посівні площі під урожай 2018 року (жито озиме)…..…………………………………………………………………………………………… 20 

Посівні площі під урожай 2018 року (тритикале)…..………………………………………………………………………………….................. 21 

Посівні площі під урожай 2018 року (тритикале озиме)…………………………………………………………………………….…………… 22 

Посівні площі під урожай 2018 року (овес)…..…………………………………………………………………………………………………… 23 

Посівні площі під урожай 2018 року (просо)…………………………………………………………………………………………..…………. 24 

Посівні площі під урожай 2018 року ( культури зернобобові – усього )…………………………………….……………………….…………. 25 

Посівні площі під урожай 2018 року (горох)…………………………………………………………………………………………..…………. 26 

Посівні площі під урожай 2018 року (культури технічні – усього)……………………………………………………………….…………….. 27 



6 
 

 

 

Посівні площі під урожай 2018 року (льон кудряш (олійний))…………………………………………………………...…………………….. 28 

Посівні площі під урожай 2018 року (гірчиця)…………………………………………………………………………………..…...…………... 29 

Посівні площі під урожай 2018 року (ріпак озимий та кольза (ріпак ярий))…………………………………………………….…………….. 30 

Посівні площі під урожай 2018 року (ріпак озимий)……………………………………………………………………………….…................. 31 

Посівні площі під урожай 2018 року (соняшник)………………………………………………………………………….................................. 32 

Посівні площі під урожай 2018 року (корнеплоди та бульплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі – усього)……...................... 33 

Посівні площі під урожай 2018 року (культури овочеві відкритого грунту (без насінників і маточників) – усього)…………..................... 34 

Посівні площі під урожай 2018 року (помідори)………………………………………………………………………………………................. 35 

Посівні площі під урожай 2018 року (культури кормові – усього)…………….………………………………………………………………... 36 

Посівні площі під урожай 2018 року (кукурудза кормова)…..…………………………………………………………………….……………. 37 

Посівні площі під урожай 2018 року (трави однорічні)…………………………………………………………………………………………. 38 

Посівні площі під урожай 2018 року (трави багаторічні)…..……………………………………………………………………….................... 39 

Посівні площі під урожай 2018 року (культури –усього)………………………………………………………………………….…................. 40 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року……………………………………………………………..................... 41 

Посівні площі під урожай 2018 року  

Сільськогосподарські угіддя – усього………………………………………………….………………………………….……………….………. 42 

Посівні площі під урожай 2018 року  

у т.ч. взяті в оренду .…………………………………………………………………..…………………………………………….……............... 43 

Посівні площі під урожай 2018 року  

Рілля…………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 44 


