
картопля, 
культури 
овочеві та 
баштанні 

продовольчі
26%

вирощування 
сільсько-

господарських 
тварин

16%
молоко

17%

культури 
плодові та 

ягідні, 
виноград

13%

культури 
зернові та 

зернобобові
12%

культури 
технічні

9%

інші
7%

Структура продукції сільського 
господарства (у % до підсумку)

У сільському господарстві 
зайнятий кожен 4-й житель 
області

На 1 листопада кількість 
діючих сільськогосподарських 
підприємств становила 832, з 
них фермерських 
господарств  ̶  596

Середньомісячна заробітна 
плата становила 2796 грн 
(на 27% менше, ніж в 
середньому по області)

Рівень рентабельності 
виробництва 
сільськогосподарської продукції 
в сільськогосподарських 
підприємствах  ̶ 8,3%.

Продукція сільського господарства 
(у цінах 2010 року) 

становила 4286 млн.грн

сільськогосподарські 
підприємства –

918 млн.грн або 21% від 
загального обсягу

господарства населення –
3368 млн.грн або 79% від 

загального обсягу

Сільське господарство Чернівецької області у 2016 році

До Дня працівників сільського господарства

День працівників сільського

господарства – це свято всіх, хто розумом і

руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня

долучається до важливих аграрних

справ. Завдяки “золотим рукам”, мудрості,

досвідченості аграріїв живе наша українська

нива. Велика подяка трудівникам села, які

приносять до нашого столу неповторні дари

щедрої української землі. Зі святом вас!



507,4
культури зернові 

та зернобобові

594,7
картопля

227,7
культури овочеві

190,3
культури плодові 

та ягідні

84,3
соя

Виробництво основних видів продукції сільського 

господарства у 2016 році, тис. тонн

42,0
м’ясо (у забійній 

вазі)

286,8
молоко

332,8 млн. штук

яйця

132 тонн

вовна

700 тонн

мед

261 шт
251

178
155

108
60 44 36 11

Яйця Молоко Овочі Картопля Хлібні 
продукти

Плоди, 
ягоди та 
виноград

М'ясо Цукор Олія

Споживання основних продуктів харчування 

населенням у 2016 році (на 1 особу, кг)



Сільське господарство у січні-жовтні 2017 року

У січні-жовтні 2017 року вироблено сільськогосподарської 

продукції на суму 4123 млн.грн, що на 5,6% більше, 

ніж у відповідному періоді 2016 року.

Сільсько-
господарські 
підприємства
911 млн.грн

22%
Господарства 

населення
3212 млн.грн

78%

Продукція 
рослинництва
2770 млн.грн.

67%

Продукція 
тваринництва
1353 млн.грн

33%

Виробництво основних видів продукції сільського 

господарства у січні-жовтні 2017 року 
(у % до січня-жовтня 2016 року)
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Культури зернові та зернобобові 114,2

Соняшник 80,2

Ріпак і кольза 182,1

Картопля 103,5

Культури овочеві 102,1

Культури плодові та ягідні 106,9

М’ясо (у живій вазі) 98,9

Молоко 98,4

Яйця 95,2

Соя 143,6


