
Вміщено показники, що комплексно характеризують місце і роль 

сільського господарства в економіці області, зокрема, про чисельність 

сільського населення та зайнятість у сферах економічної діяльності, 

інвестиції в основний капітал, індекси обсягів виробництва продукції 

сільського господарства та його прибутковість, виробництво основних 

продовольчих товарів тощо. 

III. ТВАРИННИЦТВО 

IV. БАЛАНСИ ТА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

II. РОСЛИННИЦТВО 
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V. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ 

Видання пропонує офіційні 

статистичні дані, які 

характеризують соціально-

економічний стан 

сільського господарства 

області у 2019 році  

у порівнянні з попередніми 

роками.  

Дані наведено як в цілому, 

так і в розрізі категорій 

господарств: по 

підприємствах та 

господарствах населення, а 

також за містами обласного 

значення та районами.  

Статистична інформація 
згрупована у 5 розділів. 

  2000 2005 2010 2015 2018 2019 
Культури зернові та зерно-
бобові 716 1440 1855 2494 2353 2788 
Буряк цукровий фабричний 101 119 16 74 – – 
Соняшник 195 349 494 808 957 945 
Картопля 56 174 144 169 151 157 
Культури овочеві 135 218 298 416 454 425 
Культури плодові та ягідні 18 30 32 31 37 25 
Виноград 23 31 33 44 55 27 
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Динаміка кількості сільськогосподарських тварин 
(на кінець року; тис. голів) 

Виробництво продукції рослинництва на одну особу 

(кг) 

Частка області у загальнодержавному виробництві  
окремих видів продукції сільського господарства у 2019 році 

(відсотків) 

Динаміка споживання основних продуктів харчування 

(на одну особу за рік; кг) 

I. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

Розділ містить інформацію щодо поголів’я основних видів 
сільськогосподарських тварин, показників їх продуктивності, 
обсягів виробництва продукції тваринництва, витрат кормів.  

Наведено дані про землекористування та виробництво продукції  
рослинництва, зокрема, посівні та зібрані площі, валові збори              
й урожайність основних сільськогосподарських культур тощо. 

Вміщено дані про обсяги споживання продуктів харчування   
на одну особу, наведено баланс продовольчих ресурсів. 

    Наведена інформація по основних показниках розвитку 
сільського господарства Миколаївської області у порівнянні 

з іншими регіонами України. 
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Молоко та молочні продукти Хлібні продукти Яйця, штук

Вартість електронної версії  видання становить 183 грн 68 коп. 
Для оформлення замовлення на отримання статистичного збірника  необхідно звернутись до управління обробки даних статистики 

сільського господарства та навколишнього середовища  
54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 35, тел. (0512) 500832. 


