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Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур,  
плодів та ягід у Львівській області у 2018 році 

(остаточні дані) 
 

Виробництво більшості сільськогосподарських культур в області у 2018 році 
зросло, в основному, за рахунок збільшення їх урожайності.  

Культур плодових та ягідних порівняно з 2017 роком вироблено більше на 
20,3%, ріпаку та кользи – на 18,0%, сої – на 16,2%, соняшнику – на 8,3%, культур 
зернових та зернобобових – на 1,6%, картоплі – на 0,3%, культур овочевих – на 0,3%, 
виробництво буряку цукрового фабричного зменшилось на 17,0%. 

Господарствами населення у 2018 році вирощено 97,0% загального урожаю 
картоплі, 95,0% – культур овочевих, 84,9% – культур плодових та ягідних, 28,9% – 
культур зернових та зернобобових. 

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2018 році 

 

Обсяг виробництва  Зібрана площа Урожайність   

тис.ц  
у % до 
2017 

тис.га 
у % до 
2017 

ц з 1 га 
зібраної 

площі 

збільшення, 
зменшення 

() до 2017 

Культури зернові та 

зернобобові   усього1 14400,0 101,6 293,9 99,3 49,0 1,1 

у тому числі       

пшениця  7760,9 99,3 170,5 106,8 45,5 -3,4 

ячмінь 2320,0 90,7 49,9 95,8 46,5 -2,6 

кукурудза на зерно 3582,1 140,1 40,2 100,4 89,2 21,5 

Соняшник 1 797,9 108,3 34,1 97,3 23,4 2,4 

Ріпак та кольза 2074,6 118,0 68,2 120,5 30,4 -0,7 

Соя 1546,5 116,2 52,4 90,9 29,5 6,4 

Буряк цукровий фабричний 6719,3 83,0 11,6 73,8 579,5 64,3 

Картопля 16981,6 100,3 94,4 99,7 180,0 1,1 

Культури овочеві  5128,3 100,3 26,1 101,9 196,5 -3,1 

Культури плодові та ягідні 1374,9 120,3 13,82 101,0 99,4 15,9 
 1 У масі після доробки. 
 2 Площа насаджень у плодоносному віці. 
 
 
 

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


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 
Площа, з якої зібрано врожай (зібрана площа) сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень – площа сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, на якій фактично 
проведені роботи зі збирання врожаю цих культур. 
Виробництво (валовий збір) сільськогосподарських культур – загальний розмір продукції 
однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних і міжрядних посівів. Виробництво 
зернових і зернобобових культур і соняшнику наведено у вазі після доробки, цукрових буряків 
(фабричних) – у вазі без землі й домішок, овочевих культур – уключаючи продукцію закритого ґрунту. 
Вага після доробки сільськогосподарських культур – початково-оприбуткована вага 
сільськогосподарських культур за виключенням невикористаних відходів (втрат післязбиральної 
обробки: очистка від часток бур’янів та соломи, лушпайок та інших домішок) та втрат при сушінні 
(доведення зерна до базисних кондицій). 
Урожайність сільськогосподарських культур – середній розмір певної продукції рослинництва, 
отриманої з одиниці фактично зібраної площі, який обчислено як співвідношення валового збору з 
основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури. 
Площа багаторічних насаджень – площа відокремлених садів, ягідників, виноградників та інших 
багаторічних насаджень, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, незалежно від 
віку насаджень. 

Площа багаторічних насаджень у плодоносному віці – площа садів, ягідників, виноградників та 
інших багаторічних насаджень, які досягли плодоносного віку. 
Виробництво (валовий збір) плодоягідних культур, винограду – загальний розмір продукції, яка 
зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх віку. 
Урожайність багаторічних насаджень – середній розмір певної продукції багаторічних насаджень, 
який обчислено як співвідношення валового збору з усієї площі багаторічних насаджень та площі 
насаджень цієї культури у плодоносному віці. 
 

Показники розраховуються по Україні в цілому та по регіонах. 

Інформація підготовлена на підставі державного статистичного спостереження за формою № 29-сг 
(річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", 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 площ та обсягів виробництва (валових зборів) сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень 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 
Річні дані можуть бути уточнені за результатами остаточних даних та розрахунків, які 
оприлюднюються у березні наступного за звітним року. 
 

 
 
Довідка: тел. (032) 258-59-21, Любомира Шалай 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua,Тематичний розділ "Сільське та рибне господарство" 
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