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Сільськогосподарське виробництво у Львівській області у січні 2019 року  
 
У січні 2019 року обсяг сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 

2018 року зріс на 18,4%. 

Порівняно з січнем 2018 року зросло виробництво м’яса (реалізація 

сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) на 11,7%, яєць – на 3,1%, 

скоротилось виробництво молока  на 1,2%. 

Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні 

 
Господарства  
усіх категорій 

У тому числі Частка 
господарств 

населення, % підприємства 
господарства 

населення 

2019 
у % до 
2018 

2019 
у % до  
2018 

2019 
у % до 
2018 

2019 2018 

Реалізація на забій сільсько-
господарських тварин 
(у живій масі),  тис.т 11,5 111,7 8,0 121,2 3,5 94,6 30,4 35,9 

Молоко, тис.т 16,0 98,8 2,1 110,5 13,9 97,2 86,9 88,3 

Яйця, млн.шт 27,0 103,1 6,0 107,1 21,0 101,9 77,8 78,6 

У структурі реалізації підприємствами1 сільськогосподарських тварин на забій 

частка птиці становила 53,8%, свиней – 44,8%, великої рогатої худоби – 1,4%. 

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в підприємствах1 порівняно з 

січнем 2018 року збільшився на 31,0%, у тому числі свиней – на 48,5%, птиці свійської – 

на 20,6%, зменшився – великої рогатої худоби на 8,7%. 

Кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 лютого 2019 

року становила 178,2 тис. голів (у тому числі корів – 103,4 тис. голів), свиней – 414,7 тис. 

голів, птиці свійської – 9,1 млн. голів. Відносно 1 лютого 2018 року збільшилась кількість 

свиней на 11,9%, птиці свійської – на 2,7%, зменшилась кількість великої рогатої худоби 

на 6,5% (у тому числі корів – на 8,1%). 

 

 
________________ 

1Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, 
та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (2018 рік – від 30 голів великої рогатої худоби, свиней, овець та 
кіз, 10 голів коней, 2000 голів птиці всіх видів). 
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Кількість сільськогосподарських тварин на 1 лютого 2019 року 

 
Господарства  
усіх категорій 

У тому числі 

підприємства господарства 
населення 

тис.голів 
у  %  до  

1 лютого 
2018 

тис.голів 
у  %  до  

1 лютого 
2018 

тис.голів 
у  %  до  

1 лютого 
2018 

Велика рогата худоба 178,2 93,5 17,0 95,0 161,2 93,3 

у т.ч. корови 103,4 91,9 7,1 102,9 96,3 91,2 

Свині 414,7 111,9 269,3 126,8 145,4 92,0 

Птиця свійська 9079,2 102,7 3827,9 101,7 5251,3 103,5 

У господарствах населення утримується переважна більшість поголів’я 
сільськогосподарських тварин області. На 1 лютого 2019 року у них нараховувалось 
90,5% від загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 93,1%, свиней 
– 35,1%, птиці свійської – 57,8%. 

 
 
 

 

 



Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,                            
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 
Індекс сільськогосподарської продукції відображає відносний рівень змін загальних фізичних обсягів 
продукції сільського господарства, вироблених за певні періоди часу, які обрані для порівняння. Для 
визначення індексу сільськогосподарської продукції використовуються обсяги продукції сільського 
господарства у постійних цінах. 

Продукція сільського господарства у постійних цінах – вартісне вираження продукції рослинництва 
та тваринництва, отриманої внаслідок вирощування сільськогосподарських культур і використання 
сільськогосподарських тварин упродовж певного періоду часу.  

Розрахунки за січень – січень-травень проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, 
починаючи із січня-червня − на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва. 

Індекси сільськогосподарської продукції розраховуються по Україні в цілому та по регіонах. 

За постійні ціни прийняті середні ціни 2010 року. 

Кількість сільськогосподарських тварин – показник, що характеризує наявність сільсько-
господарських тварин певного виду (загальну або за статевовіковими групами) станом на звітну дату. 

Реалізація сільськогосподарських тварин на забій – сума живої маси сільськогосподарських тварин, 
які були реалізовані на забій (товарний забій) та/або забиті на м’ясо на своєму підприємстві 
(внутрішньогосподарський забій), незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на 
підприємстві чи на бойні, та приросту живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі 
та дорощуванні, який одержаний відгодівельними підприємствами та скотобазами переробних 
підприємств від куплених тварин. 

Виробництво (валовий надій) молока – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів, 
буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток сільськогосподарських тварин. 

Виробництво яєць – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи 
втрачені через бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками 
або в інкубаторі. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/140/metod_pol.zip. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/363/met_363_2011.zip. 
 

Перегляд даних 
Річні дані можуть бути уточнені за результатами остаточних розрахунків. 
Перегляд щомісячних даних не здійснюється.  
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