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Посівні площі сільськогосподарських культур
під урожай 2017 року у Львівській області
За даними заключного обліку посівних площ та розрахунками, під урожай 2017р.
сільськогосподарські культури посіяно на площі 679,0 тис.га, з них 365,0 тис.га засіяли
сільськогосподарські підприємства (53,8% загальних площ) і 314,0 тис.га – господарства
населення (46,2%). Порівняно з попереднім роком уся посівна площа збільшилася на
17,0 тис.га (на 2,6%), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 22,0
тис.га (на 6,4%), у господарствах населення – зменшилась на 5,0 тис.га (на 1,6%).
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Культури зернові та зернобобові посіяно на площі 296,6 тис.га (на 2,6% менше
2016р.), культури технічні – 168,4 тис.га (на 22,2% більше), картопля – 94,7 тис.га (на
0,7% більше), культури овочеві відкритого ґрунту – 25,8 тис.га (на 1,3% більше),
культури кормові – 93,6 тис.га (на 6,6% менше).
У структурі посівних площ в усіх категоріях господарств найбільшу частку
займають культури зернові та зернобобові і культури технічні (відповідно 43,7% і
24,8%).
У господарствах населення зосереджено 46,2% площ посіву усіх
сільськогосподарських культур, у тому числі картоплі – 98,1%, культур овочевих –
94,5%, культур кормових – 88,1%.

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Посівна площа (площа посівів) сільськогосподарських культур – частина ріллі або інших розораних
угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, які посіяні восени минулого року та збереглись до
закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року.
Показники розраховуються по Україні в цілому та по регіонах.
Інформація підготовлена на підставі державного статистичного спостереження за формою № 4-сг
(річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур", яку подають усі сільськогосподарські
підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва, незалежно від розміру.
Основні підходи, методи та джерела інформації, які застосовують при проведенні розрахунків
розмірів посівних площ сільськогосподарських культур по господарствах населення, визначено
Методикою проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції
рослинництва.
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/370/mp_roslyn.zip.
Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/363/metod.zip.
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