
Продукція сільського господарства

Індекси сільськогосподарської продукції

у 2021 році

Індекси сільськогосподарської продукції

(наростаючим підсумком з початку року; 
відсотків до відповідного періоду попереднього року)

(наростаючим підсумком з початку року;
відсотків до відповідного періоду попереднього року)

За попередніми розрахунками, у 2021 році індекс
сільськогосподарської продукції порівняно з 2020 роком
становив 103,6%, у тому числі у підприємствах – 108,2%,
у господарствах населення – 100,3%.

За індексом сільськогосподарської продукції
область посіла 17 місце серед регіонів України.

Івано-

Франківська 

область

Україна

Січень–березень 93,6 95,2

Січень–червень 94,4 91,8

Січень–вересень 98,1 101,9

2021 рік 

(попередні дані) 103,6 114,4

У розрахунку на одну особу населення

у 2021 році вироблено сільськогосподарської продукції

(у постійних цінах 2016 року) на суму 10451 грн.
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2020 2021

2020р. 2021р.1

Підприємства 41,6 43,5

Господарства населення 58,4 56,5

Структура сільськогосподарської продукції
за категоріями господарств

(відсотків до загального обсягу)

1 Попередні дані



Продукція сільського господарства

За попередніми розрахунками, індекс обсягу

виробництва продукції рослинництва у 2021 році порівняно

з 2020 роком становив 110,4%, у т.ч. у підприємствах –

119,9%, у господарствах населення – 102,3%.

Госпо-

дарства

усіх 

категорій

У тому числі 

підпри-

ємства

госпо-

дарства

населен-

ня 

Культури озимі на зерно 

на зелений корм 76,9 52,6 24,3

у тому числі на зерно

культури зернові 58,6 34,3 24,3

з них

пшениця 47,2 27,2 20,0

ячмінь 9,6 6,9 2,7

жито 1,8 0,2 1,6

ріпак на зерно 18,1 18,1 –

Посівні площі культур озимих на зерно та 
зелений корм під урожай 2022 року

У загальній площі посівів культур озимих на зерно

і зелений корм частка культур зернових на зерно

склала 76,2%, ріпаку – 23,6%.

(тис.га)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм

під урожай 2022 року у господарствах усіх категорій

збільшено порівняно з посівами під урожай 2021 року

на 7,4%, у т.ч. у підприємствах – на 10,5%, у господарствах

населення – на 1,2%.

Структура посівних площ культур
озимих зернових на зерно під урожай 2022 року

80,5

16,4

3,1 0,04

пшениця ячмінь жито інші

(відсотків до загального обсягу)
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Виробництво продукції тваринництва 

у 2021 році

М’ясо 
(у живій масі)

Молоко Яйця 

тис.т

у % до 
відпо-

відного 
періо-

ду
2020р.

тис.т

у % до 
відпо-

відного
періо-

ду
2020р.

млн. 
шт

у % до 
відпо-

відного
періо-

ду
2020р

Січень–
березень 30,0 100,7 61,6 96,0 60,3 50,5

Січень–
червень 58,9 104,6 181,8 96,1 150,5 51,8

Січень–
вересень 91,3 103,6 301,3 96,1 233,8 50,5

2021 рік1 138,3 102,3 392,8 95,7 275,8 49,5

Зміна кількості сільськогосподарських тварин
на 1 січня 2022 року1

(відсотків до 1 січня 2021 року)

Частка підприємств у загальному виробництві м’яса
(реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій
масі) у 2021 році1 склала 51% (у 2020 році – 49,9%), молока,
як і торік, – 3,5%, яєць – 4,7% (53,7%).

Кількість сільськогосподарських тварин  

на 1 січня 2022 року1

Господар-
ства усіх  
категорій 

У тому числі

підпри-
ємства

госпо-
дарства

населення

Велика рогата худоба 111,9 9,9 102,0

у т.ч. корови 68,2 4,2 64,0

Свині 287,4 202,0 85,4

Вівці та кози 27,1 3,6 23,5

Птиця 4031,7 1071,7 2960,0

92,9 91,8 93,9 101,1 93,8

93,6 93,4 94,2 95,9 103,8

Велика рогата 
худоба

У т.ч. корови Свині Вівці та кози Птиця

Область Україна

Господарствами населення на 1 січня 2022 року1

утримувалося, як і на початок 2021 року, 91,2% загальної
кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 93,8%
(93,9%); свиней – 29,7% (29,1%), овець та кіз – 86,7%
(88,8%), птиці – 73,4% (69,7%).

(тис.голів)

За попередніми розрахунками, індекс обсягу
виробництва продукції тваринництва у 2021 році порівняно
з 2020 роком становив 93,7%, у т.ч. у підприємствах – 86,2%,
у господарствах населення – 97,8%.

1 Попередні дані
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Надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства

у 2021 році

Структура надходження
сільськогосподарських тварин за їх видами 

на переробні підприємства області
у 2021 році

(відсотків до загального обсягу надходження)

Обсяг 

надходжень, 

т

Середня ціна 

купівлі, 

грн за т

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження 13224 х

у т.ч. куплено − усього 12068 35809,2

у т.ч. за видами

велика рогата худоба 4227 38133,0

cвині к к

птиця свійська 2940 29436,5

Молоко

Загальне надходження 18222 х

у т.ч. куплено 17318 9599,8

Від підприємств у 2021 році закуплено 91,4%

загального обсягу куплених сільськогосподарських тварин

та 87,4% молока, від населення – відповідно 8,6%

та 12,6%.

32,3

37,4

30,3

Велика рогата 
худоба

Свині

Птиця
Середня маса однієї голови сільськогосподарсь-

ких тварин, куплених переробними підприємствами,

у 2021 році склала: великої рогатої худоби – 476 кг

проти 472 кг у 2020 році, свиней – 115 кг проти 113 кг.

Примітка: Інформацію наведено по місцю реєстрації суб’єктів господарювання.


