
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

У січні-листопаді 2021 року індекс продукції сільського господарства у порівнянні з 

січнем-листопадом 2020 року становив 188,9% (1 місце) (довідково: січень-листопад 2020р. 

– 61,5%). При цьому в сільськогосподарських підприємствах обсяги зросли у 2,5 рази, у 

господарствах населення - на 27,2%.  
 

Рослинництво 
За січень-листопад 2021 року обсяги виробництва продукції рослинництва в 

порівнянні з відповідним періодом 2020 року в усіх категоріях господарств збільшились у 2,1 
рази, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – у 2,5 рази, у господарствах 
населення - на 39,0%. 

За статистичними даними станом на 1 грудня 2021 року в усіх категоріях господарств 
збирання врожаю становить 

 

Культура 

Зібрана площа,  
тис. га 

 

Валовий збір, 
тис. тонн 
(у % до  

1 грудня 2020р.) 

Урожайність,  
ц/га 

на 1.12.2021 
 

Зернові та зернобобові культури  1228,1  5245,2 (259,6%) 42,7 

Пшениця 674,9 2731,0  (267,8%) 40,5 

Кукурудза 131,4 823,9 (220,8%) 62,7 

Ячмінь 371,5  1560,2 (285,4%) 42,0 

Зернобобові, в т.ч. 25,2 48,9 (185,6%) 19,4 

     горох 20,1 44,9   (195,1%) 22,5 

Ріпак 118,9 300,8 (241,9%) 25,3 

Соняшник 404,8 952,2  (201,2%) 23,5 
Овочеві культури відкритого 
грунту 

15,1 234,8  (99,2%) 156,4 

Плодові та ягідні культури - 85,8  (97,7%) - 

Виноград - 142,0 (89,4%) - 
 

 

Тваринництво 

За січень-листопад 2021 року обсяги виробництва продукції тваринництва в порівнянні 

з  січнем-листопадом 2020 року в усіх категоріях господарств зменшились на 4,7%, у тому 

числі в сільськогосподарських підприємствах - на 6,1%, в господарствах населення - на 4,5%. 
 

Основні показники тваринництва 

 Січень-

листопад 

2021р. 

Січень- 

листопад 

2020р. 

Відхилення 

2021р. до 

2020р.,% 

Січень- 

листопад 

2021р. 

Січень- 

листопад 

2020р. 

Відхилення 

2021р. до 

2020р.,% 

Виробництво: Усі категорії господарств у т.ч. с/г підприємства 

М`ясо худоби та птиці  

(тис. тонн) 
40,4 47,4 -14,8 10,9 11,4 -4,4 

Молоко (тис. тон) 273,9 290,9 -5,8 20,0 24,6 -18,7 

Яєць (млн. шт.) 129,7 166,8 -22,2 1,8 10,8 -83,3 

Чисельність худоби та птиці:       

Великої рогатої худоби  

(тис. голів) 
139,9 145,2 -3,7 12,3 15,2 -19,1 

 у тому числі: корів  83,1 85,8 -3,1 5,5 6,7 -17,9 

Свиней (тис. голів) 129,7 142,3 -8,9 69,6 72,5 -4,0 

Овець та кіз (тис. голів) 266,9 275,2 -3,0 23,1 27,5 -16,0 

Птиці (тис. голів)  1940,2 2339,5 -17,1 46,7 113,8 -59,0 

 

 

 
 


