
 

 

Виробництво основних видів 
продукції рослинництва 

 на 1 листопада 2018 року 

Розподіл 
сільськогосподарської 

продукції 
за категоріями виробників  

41%

59%

 Сільськогосподарські  
підприємства 

Господарства  
населення  

● Продукція сільського 
господарства  становить 
близько чверті від обсягу 
валової доданої вартості, 

створеної у регіоні 

 

 

Усього 

У % до 
січня–
жовтня 

2017 

М'ясо (у живій 
масі), тис.т 36,9 107,9 

Молоко, тис.т 293,5 97,8 

Яйця, млн.шт 203,0 93,9 

●Із загальної чисельності     
зайнятого населення  

кожний четвертий  
працює у цій сфері 

● На 1 особу населення 
виробляється більше, ніж в 

середньому по Україні  
(за підсумками 2017р.):  

 

      соняшнику (у 2,7 раза) 

      овочів (у 2,2 раза)  

      зерна (у 1,6 раза) 

      молока (на 24%) 
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У січні–жовтні 2018 року 
обсяг виробництва продукції сільського 
 господарства у розрахунку на 1 особу  

7862 грн 

10  
місце 
серед  

регіонів 

 

 

● У галузі сільського 
господарства діє  близько 

4 тисяч суб'єктів 
господарювання.  За їх 

кількістю Миколаївщина 

посідає 2 місце  

Пізня осінь – традиційна пора завершення хліборобського року.  

Увінчує його професійне свято –  

День працівників сільського господарства. 

Його відзначення – це визнання тяжкої хліборобської праці на 

благо розквіту нашого чарівного краю, це хвала мозолястим 

рукам селян, які знають справжню ціну хлібу! 

Головне управління статистики щиро вітає людей цієї професії – 

хліборобів, виноградарів, овочівників, тваринників, 

механізаторів,  управлінців галузі зі святом!  

Хай Вам добре нива засівається  

та гарний врожай збирається!  

 

Внесок 
у загальнодержавне 

виробництво  
на 1 листопада 2018 року 

 
культур зернових та 

зернобобових – 4% 
 

соняшнику – 8% 
 

культур овочевих 
відкритого ґрунту – 6%  
 

культур плодових та 

ягідних – 2% 
 

винограду – 14% 

 
Тис.т 

У % до 
01.11.17 

Культури зернові 

та зернобобові 
 

99,9 
 

2696,2 

у т.ч. кукурудза 

на зерно 559,2 155,4 

Ріпак і кольза 126,0 90,5 

Соняшник 125,9 1068,8 

Картопля 93,7 171,0 

Культури овочеві 

відкритого ґрунту 95,1 496,4 

Культури плодові 

та ягідні 141,4 39,6 

Виноград 121,8 58,8 

Виробництво основних видів  
продукції тваринництва 

у січні–жовтні 2018 року 
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