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Обсяг сільськогосподарського виробництва 

у Львівській області у січні 2022 року порівняно з січнем 

2021 року збільшився на 16,5%. 

 
 
 
 
 

 

 

Підприємства області збільшили обсяг виробленої продукції на 28,2%, господарства 
населення – зменшили на 4,4%. 

 

У господарствах усіх категорій порівняно з січнем 2021 року зросло виробництво 

м’яса (жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій) на 15,8%, яєць 

(одержаних від птиці свійської) – на 3,4%, скоротилось виробництво молока (валовий 

надій) на 5,4%. 

Виробництво основних видів продукції тваринництва  

 
 Господарства  

усіх категорій 

У тому числі Частка 
господарств 

населення, % підприємства 
господарства 

населення 

січень 
2022 

у % до 
січня  
2021 

січень 
2022 

у % до 
січня  
2021 

січень 
2022 

у % до 
січня  
2021 

січень 
2022 

січень 
2021 

Жива маса сільськогоспо-
дарських тварин, реалізованих 
на забій, тис.т 13,2 115,8 10,1 124,7 3,1 93,9 23,5 28,9 
Обсяг виробництва (валовий 
надій) молока, тис.т 14,0 94,6 2,2 104,8 11,8 92,9 84,3 85,8 
Кількість одержаних яєць від 
птиці свійської, млн.шт 27,7 103,4 5,9 111,3 21,8 101,4 78,7 80,2 

 

 

Індекси виробництва основних видів продукції тваринництва  
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Сільськогосподарське виробництво у Львівській області 
у січні 2022 року 

 

 

Кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 лютого 2022 

року становила 131,4 тис. голів (у тому числі корів – 75,4 тис. голів), свиней – 442,2 тис. 

голів, птиці свійської – 11,3 млн. голів. 

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 лютого 2022 року 

 Господарства  
усіх категорій 

У тому числі 

підприємства господарства населення 

тис. голів 
у  %  до  

1 лютого 2021 
тис. голів 

у  %  до  
1 лютого 2021 

тис. голів 
у  %  до  

1 лютого 2021 

Велика рогата худоба 131,4 87,5 14,0 90,3 117,4 87,2 

у т.ч. корови 75,4 89,4 5,9 92,2 69,5 89,2 

Свині 442,2 118,0 320,4 130,2 121,8 94,7 

Птиця свійська 11320,6 108,4 5840,3 115,3 5480,3 101,9 
 

Відносно 1 лютого 2021 року збільшилась кількість свиней  на 18,0%, птиці 

свійської – на 8,4%. Зменшилась кількість великої рогатої худоби на 12,5% (у тому числі 

корів – на 10,6%). 
 

Розподіл сільськогосподарських тварин за категоріями господарств, % 

 

Господарства населення на 1 лютого 2022 року утримували 89,3% від загальної 

кількості великої рогатої худоби, 92,2% – корів, 48,4% – птиці свійської, 27,5% – свиней. 
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