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ПЕРЕДМОВА
Статистичний бюлетень «Стан тваринництва у Львівській області у 2017 році» містить показники, які характеризують кількість
сільськогосподарських тварин, обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва, продуктивність сільськогосподарських тварин, а
також наявність та витрати кормів на годівлю сільськогосподарських тварин і складається з двох розділів.
Розділ І бюлетеня містить розрахункові дані щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та кількості сільськогосподарських
тварин у господарствах усіх категорій, які визначено за сумою даних по сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом
тваринницької продукції, та господарствах населення.
Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом тваринницької продукції – сільськогосподарське підприємство, яке
здійснює діяльність із утримання та вирощування сільськогосподарських тварин і відповідає критеріям: основний вид діяльності за КВЕД
відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А – незалежно від кількості наявних сільськогосподарських тварин будь-якого виду; основний вид діяльності
за КВЕД не відноситься до кодів 01.1-01.6 секції А – за умови утримання від 5 голів великої рогатої худоби, або свиней, або овець та кіз, або від 3
голів коней, або від 200 голів птиці, або від 20 голів кролів, або від 20 голів хутрових звірів, або від 5 бджолосімей.
Сільськогосподарське підприємство, яке утримує від 30 голів великої рогатої худоби та/або від 30 голів свиней, та/або від 30 голів овець та
кіз, та/або від 10 голів коней, та/або від 2000 голів птиці всіх видів (незалежно від основного чи другорядного виду діяльності), вважається великим
і середнім сільськогосподарським підприємством, яке займається виробництвом тваринницької продукції.
Сільськогосподарське підприємство, яке утримує до 30 голів великої рогатої худоби та/або до 30 голів свиней, та/або до 30 голів овець та
кіз, та/або до 10 голів коней, та/або до 2000 голів птиці всіх видів, вважається малим сільськогосподарським підприємством, яке займається
виробництвом тваринницької продукції.
Джерелом інформації по сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької продукції, є дані державного
статистичного спостереження за формою № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і
забезпеченість їх кормами", яку подають усі сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом тваринницької продукції.
Порядок проведення розрахунків по господарствах населення визначено Методикою проведення розрахунків основних статистичних
показників виробництва продукції тваринництва (наказ Держстату від 22.11.2016 № 220).
Розділ ІІ бюлетеня містить статистичні дані щодо обсягів виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості
сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом тваринницької продукції. У розділі також
наведено показники, які характеризують продуктивність сільськогосподарських тварин, приплід, падіж, надходження та вибуття
сільськогосподарських тварин, кліткове звірівництво тощо.
Дані про кількість сільськогосподарських тварин, наявність кормів наведено станом на 1 січня, інші показники – за рік в цілому.
Скорочення у бюлетені:
г – грам
кг – кілограм
тис. – тисяча
т – тонна
ц – центнер
ц корм.одн – центнер кормових одиниць
шт – штука
% – відсоток

Умовні позначення у бюлетені:
тире (–)
– явищ не було
нуль (0; 0,0)
– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що відображені у таблицях
символ (х)
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
"у тому числі", "з них" – наведено не всі доданки загальної суми.

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.
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