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Посівні площі сільськогосподарських культур  
під урожай 2019 року у Львівській області 

 

Під урожай 2019 року, за даними заключного обліку посівних площ та 
розрахунками, сільськогосподарські культури посіяно на площі 693,5 тис.га, з них 
374,2 тис.га засіяли підприємства (54%) і 319,3 тис.га – господарства населення (46%). 
Порівняно з попереднім роком посівна площа збільшилася на 18,6 тис.га (на 2,8%), у 
тому числі у підприємствах – на 7,5 тис.га (на 2,0%), у господарствах населення – на 
11,1 тис.га (на 3,6%). 

(тис.га) 

 Усі категорії 
господарств 

Підприємства 
Господарства 

населення 

2019 
2019 у % 
до 2018 

2019 
2019 у % 
до 2018 

2019 
2019 у % 
до 2018 

Культури сільськогосподарські  693,5 102,8 374,2 102,0 319,3 103,6 
у тому числі       
культури зернові та зернобобові  316,5 106,9 202,2 109,5 114,3 102,8 

з них       
пшениця  180,2 105,4 106,0 107,5 74,2 102,5 
жито 6,0 100,3 2,1 102,8 3,9 98,9 
ячмінь  55,5 111,0 40,2 114,9 15,3 102,0 
овес 12,7 97,6 2,0 76,4 10,7 102,9 
кукурудза 54,9 134,6 47,0 141,6 7,9 104,3 

культури технічні  160,0 94,7 160,0 94,9 – – 
з них       
буряк цукровий фабричний 11,1 95,8 11,1 98,4 – – 
ріпак та кольза 65,7 95,8 65,7 95,8 – – 
соняшник 24,7 72,1 24,7 72,1 – – 
соя 56,8 107,9 56,8 107,9 – – 

картопля 94,2 99,8 1,7 94,4 92,5 99,9 
культури овочеві відкритого ґрунту 36,5 140,5 1,8 133,6 34,7 140,9 
культури кормові  86,4 96,4 8,7 84,2 77,8 98,0 

У структурі посівних площ найбільшу частку займають культури зернові та 
зернобобові і культури технічні (відповідно 45,6% і 23,1%). Близько двох третин (63,9%) 
посівних площ зернових та зернобобових культур та уся площа технічних культур 
знаходиться у підприємств. У господарствах населення зосереджено 98,2% площ посіву 
картоплі,  95,2% – культур овочевих, 90,0% – культур кормових.  

Порівняно з 2018 роком збільшились площі посіву культур зернових та 
зернобобових на 6,9%, культур овочевих – на 40,5%, зменшились – культур технічних –
на 5,3%, картоплі – на 0,2%, культур кормових – на 3,6%. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


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. 

 
 
Перегляд даних 
Дані не переглядаються. 
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