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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний довідник містить відомості про наявність діючих підприємств у Київській області у галузі сільського господарства, 
мисливства, лісового та рибного господарства. В ньому наведені відомості про ідентифікаційний код, назву, П.І.Б. керівника,  адресу за 
місцезнаходженням (місцем реєстрації; для місцевих одиниць – за місцем здійснення діяльності), телефон, дату створення,  основний код 
виду економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД-2010; в окремих випадках у 
разі відсутності КВЕД-2010 наведено КВЕД-2005), ознаки профільної активності та особливості господарювання. Довідник підготовлено на 
базі ведення Реєстру сільськогосподарських товаровиробників "Агро" відповідно до Положення про Реєстр статистичних одиниць у 
сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві – Реєстр АГРО, затвердженого наказом Держстату України 02.07.2012 
року №278.  

Статистичний довідник має у своєму складі три модулі: "Профільні підприємства", "Непрофільні підприємства" і "Місцеві одиниці". 
Підприємства залежно від їхніх видів діяльності розподілені на групи: 

− профільні підприємства – підприємства, у яких в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – 
ЄДРПОУ) зазначені види економічної діяльності, віднесені до секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» 
КВЕД-2010; 

− непрофільні підприємства, для яких у ЄДРПОУ не зазначено видів економічної діяльності, віднесених до секції А КВЕД-2010, але 
які здійснюють сільськогосподарську, мисливську, лісогосподарську або рибогосподарську діяльність і відповідають таким умовам: 1) або 
мають у володінні і/або користуванні понад 1 гектар сільськогосподарських угідь; 2) або утримують на початок року: від 5 голів великої 
рогатої худоби, чи свиней, чи овець, чи кіз; від 3 голів коней; від 200 голів птиці; від 20 голів хутрових звірів, кролів; від 5 бджолосімей; 3) 
або здійснюють допоміжну діяльність у сільському господарстві та післяврожайну діяльність; 4) або мають у користуванні мисливські 
угіддя; 5) або мають у користуванні ліси; 6) або займаються рибальством і рибництвом. 

З точки зору правового статусу в контексті мети і завдань Реєстру АГРО, його одиниці-підприємства є, як правило, юридичними 
особами або відокремленими підрозділами юридичних осіб (філіями), місцеві одиниці – виробничими структурними підрозділами 
підприємств (виробництвами, відділеннями, дільницями, бригадами тощо), розташованими поза місцезнаходженням підприємств, без 
статусу юридичних осіб, або відокремлених підрозділів юридичних осіб (філій), але з певними господарськими й управлінськими 
повноваженнями і спроможними бути потенційними респондентами щодо виробничої, кон'юнктурної статистики.  

Особливість господарювання – характерна ознака (сукупність характерних ознак), яка вирізняє за певним критерієм підприємство 
(місцеву одиницю) з загальної сукупності, підкреслює його (її) своєрідність. Наприклад, підприємство (місцева одиниця) – єдиний виробник 
певного виду продукції в районі, регіоні, країні; 

Профільна активність – економічна активність підприємства за видами діяльності, що віднесені до секції А КВЕД-2010. 
Застереження: наведені статистичні дані отримані та можуть використовуватися відповідно до статистичної методології, яка 

оприлюднена на офіційному веб-сайті Держстату України (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікація». 
 
Управління обробки даних статистики 
сільського господарства та 
навколишнього середовища 
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Довідково 
Види діяльності за кодами КВЕД-2010  
А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур 
01.12 Вирощування рису 
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 
01.14 Вирощування цукрової тростини 
01.15 Вирощування тютюну 
01.16 Вирощування прядивних культур 
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 
01.21 Вирощування винограду 
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів  
01.23 Вирощування цитрусових 
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 
01.26 Вирощування олійних плодів 
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 
01.30 Відтворення рослин 
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 
01.45 Розведення овець і кіз 
01.46 Розведення свиней 
01.47 Розведення свійської птиці 
01.49 Розведення інших тварин 
01.50 Змішане сільське господарство 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 
01.63 Післяурожайна діяльність 
01.64 Оброблення насіння для відтворення 
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуги 
02.10 Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві 
02.20 Лісозаготівлі 
02.30 Збирання дикорослих  недеревних продуктів 
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 
03.11 Морське рибальство 
03.12 Прісноводне рибальство 
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 

                            Ознака особливості господарювання 
 

   
 
 
  

Ознака профільної 
активності 
1   сільське господарство 
2   мисливство 
3   лісове господарство 
4   рибне господарство 
5   не активне 

Вирощування сільськогосподарських культур Розведення сільськогосподарських тварин 
Льон - 101 Вівці - 201 
Квіти відкритого ґрунту - 102 Кози - 202 
Овочі закритого ґрунту - 103 Страуси - 203 
Квіти закритого ґрунту - 104 Цесарки, перепілки, фазани, куріпки - 204 
Гриби - 105 Бджоли - 205 
Кормові культури на продаж - 106 Кролі - 206 
Хміль - 107 Хутрові звірі  - 207 
Розсада, насіння, інший садивний матеріал - 108 Інкубування яєць - 208 
 Розведення хробаків каліфорнійських та інших вермикультур - 209 


