
 

Виробництво основних видів 
продукції рослинництва 

 на 1 листопада 2019 року 

Розподіл сільськогосподарської 
продукції 

за категоріями виробників  
у січні-жовтні 2019 року 

 Підприємства 

Господарства  
населення 

 

● Продукція сільського 
господарства  становить 

близько чверті від обсягу 
валової доданої вартості 

 

●Із загальної чисельності 
зайнятого населення  
кожний четвертий  
працює у цій сфері   

● На 1 особу населення 
виробляється більше, ніж 
у середньому по Україні:  

соняшнику (у 2,9 раза) 
овочів (у 2 рази)  
зерна (на  42%) 
молока (на 20%) 

Щороку у третій декаді листопада відзначається професійне 
свято трудівників села –  

День працівників сільського господарства. 
Споконвічно напружена хліборобська праця була і залишається 

визначальною складовою розвитку нашої держави,  
запорукою її процвітання.  

Головне управління статистики щиро вітає  хліборобів, 
виноградарів, овочівників, тваринників, механізаторів, 

управлінців галузі зі святом! 
Велика подяка Вам за любов до землі, самовіддану працю, 

терпіння і витримку!  
Щастя Вам та злагоди в кожну домівку! 

 
Тис.т 

У % до  
01.11.18 

Культури зернові 
та зернобобові 

117,9 3178,7 

Ріпак і кольза 216,9 196,3 

Соняшник 97,7 1044,5 

Картопля 103,4 176,8 

Культури овочеві 
відкритого ґрунту 

92,4 458,7 

Культури плодові 
та ягідні 

70,1 27,7 

Виноград 51,6 30,4 
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● У галузі сільського 

господарства діє  близько 
4 тисяч суб'єктів 

господарювання.  За їх 
кількістю Миколаївщина 

посідає 3 місце  
в державі 

 
 

 

Січень-
жовтень 

2019 

У % до 
січня-

жовтня 
 2018 

М'ясо (у живій масі), 
тис.т 

33,3 90,2 

Молоко, тис.т 264,0 92,0 

Яйця, млн.шт 234,6 115,6 

Виробництво основних видів  
продукції тваринництва 

у січні-жовтні 2019 року 

За підсумками 2018 року 

За попередніми даними у січні-жовтні 2019 року загальне 
виробництво продукції сільського господарства, порівняно з 
січнем–жовтнем 2018р. збільшилося на 5,2%, зокрема 
продукції рослинництва – на 6,8%, а тваринництва – 
зменшилося на 4%.  

Приріст, зниження (-) обсягу 
сільськогосподарської продукції 

у січні-жовтні  
(у % до відповідного періоду 

попереднього року) 

7,1

5,2

7,7

-8,2

 2019 

 2018 

 2017 

 2016 

Завдячуючи щоденній копіткій праці, з кожним роком 
зростають здобутки миколаївських хліборобів. На початок 
листопада поточного року ужинок зерна (у початково 
оприбуткованій масі) досяг небувалої рекордної відмітки і 
склав 3,2 млн.т.  


