
Усі категорії 
господарств −                 

13767,3 млн.грн

Культури зернові                                         
та зернобобові

Культури технічні

Картопля, культури овочеві
та продовольчі баштанні

Культури кормові

Культури плодові, ягідні 
та виноград

Інша продукція 
рослинництва

Сільськогосподарську діяльність                                                  

в Івано-Франківській області                    
здійснюють

21 ЛИСТОПАДА − ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Продукція рослинництва −                                    
8130,5 млн.грн

Продукція тваринництва −                                
5636,8 млн.грн

40,9

59,1

(відсотків  до загального обсягу)

1,5% сільсько-
господарських 
угідь в державі

44,6% 
території 
області

Площа сільськогосподарських 
угідь  в області на 1.01.2020р.                             

становила 621,1 тис.га

1,4 тис.  суб’єктів 
господарювання

2,9 тис. осіб

У 2020р.  
підприємствами галузі

освоєно
584,3 млн.грн

капітальних інвестицій

на 43,1% вище 
від середнього 

показника 
в галузі                        

по державі

на 35,8% вище 
від середнього 

рівня по областіСередньооблікова 
кількість штатних 

працівників                        
на підприємствах галузі                   
у січні−вересні 2021р.

Середньомісячна                  
заробітна плата  штатних                  

працівників галузі                                                 
у січні−вересні 2021р.

16004 грн

9,2% загально-
обласних обсягів

Продукція сільського господарства у 2020 році

Сільськогоспо-
дарські тварини 
(вирощування)

Молоко

Яйця 

Інша продукція 
твариинництва

21,2

14,6

18,9

2,3

2,2

-0,1

13,4

4,7

0,9

21,9

Підприємства  − 
5730,5 млн.грн

(41,6% загального обсягу)

Господарства населення −                       
8036,8 млн.грн

(58,4% загального обсягу)

(у постійних цінах 2016р.)



Індекси сільськогосподарської продукції  

(у постійних цінах 2016р.;  відсотків до попереднього року)

Виробництво окремих видів продукції сільського господарства                                                       
у січні−вересні  2021 року

1У початково оприбуткованій масі.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

Експорт продуктів тваринного походження 
у січні−вересні 2021р.

склав 15,2 млн.дол. США
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2016 2017 2018 2019 2020 Січень-вересень 
2021

Продукція сільського господарства Продукція рослинництва Продукція тваринництва

Культури зернові 
та зернобобові1 481,8 тис.т 47,7 ц 

Ріпак озимий 
та кольза

68,1 тис.т

Соя 24,7 тис.т

Соняшник1 24,0 тис.т

Картопля 1023,0 тис.т

Культури овочеві 
відкритого грунту 135,7 тис.т

Жива маса сільськогосподарських 
тварин, реалізованих на забій

91,3 тис.т

32,0 ц 

26,7 ц 

34,6 ц 

171,0 ц 

163,4 ц 

Молоко 301,3 тис.т

Яйця 233,8  млн.шт

До відповідного періоду 
попереднього року

88,8%

109,1%

119,6%

156,5%

102,5%

102,4%

103,6%

96,1%

50,5%

16 місце 
серед 
регіонів 
України

Вироблено Урожайність,                
з 1 га зібраної площі 

У % до січня-
вересня 2020р.

Продукти рослинного походження 81,7

з них

зернові культури 93,7

овочі 185,5

насіння і плоди олійних рослин 24,4

їстівні плоди та горіхи 409,6

У % до січня-
вересня 2020р.

Продукти тваринного 
походження 35,1

з них

м’ясо та їстівні субпродукти 114,0

яйця птиці та продукти                                
їх переробки 28,6

Експорт продуктів рослинного походження   
у січні−вересні 2021р.

склав 30,7 млн.дол. США


