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Чекаємо Ваших замовлень на 

придбання статистичних видань 

за адресою: 

кім. 225, 

вул. Маршала Бажанова, 28, 

м. Харків, 61002, Україна 

Довідки за телефоном/факсом: 

(057) 706 26 36. 
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Головне управління статистики 

у Харківській області інформує про 

видання статистичного бюлетеня 

"Площі, валові збори та 

урожайність сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід та винограду у 

Харківській області у 2019 році". 
 

Бюлетень сформовано  

за наступними розділами: 

 Виробництво культур  зернових 

та  зернобобових; 

       Площі, обсяги виробництва та 

урожайність культур зернових та 

зернобобових у підприємствах по 

містах обласного значення та районах 

області; 

       Виробництво культур технічних, 

коренеплодів, бульбоплодів, культур 

овочевих, баштанних продовольчих 

та кормових; 

      Площі, обсяги виробництва та 

урожайність культур технічних, 

коренеплодів, бульбоплодів, культур 

овочевих, баштанних продовольчих та 

кормових у підприємствах по містах 

обласного значення та районах області; 

       Виробництво багаторічних 

культур; 

 Площі, обсяги виробництва та 

урожайність культур багаторічних у 

підприємствах по містах обласного 

значення та районах області.  

Розташування Харківської області 

за природно-кліматичними зонами є 

сприятливим для культивації 

практично всіх її видів культур. 

Питома вага області у 

вітчизняному виробництві проса – 

14,9%, культур зернобобових – 10,1%, 

соняшнику – 9,7%, пшениці – 8,1%.  

Регіон посідає перше місце з 

виробництва проса, друге – пшениці 

озимої, соняшнику та гороху. 

 

Обсяг виробництва  

культур зернових та зернобобових  

у Харківській області у 2019 році 
 

(тис.т) 

Культури зернові та зернобобові1 4416,1 

у тому числі  

пшениця 2281,8 

кукурудза на зерно 1480,0 

ячмінь 522,2 

жито 6,4 

овес 10,8 

гречка 5,8 

проса 25,2 

культури зернобобові 71,5 
_______ 

1 У масі після доробки. 

 
 
 
 
 

Матеріал, який пропонується у 

статистичному бюлетені "Площі, 

валові збори та урожайність 

сільськогосподарських культур, плодів, 

ягід та винограду у Харківській області 

у 2019 році" містить дані щодо 

розмірів посівних і зібраних площ, 

обсягів виробництва та урожайності 

основних сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень.  

Інформація наведена за 

категоріями господарств у цілому 

по області, по містах обласного 

значення та районах області, 

ілюстрована графіками та 

діаграмами, до показників надано 

методологічні пояснення. 
 

***  

 

Презентаційна версія видання 

розміщена на офіційному вебсайті 

Головного управління статистики у 

Харківській області  у розділі 

"Публікації". 

 

Сподіваємося, що запропонований до 

уваги статистичний бюлетень буде 

корисним і зацікавить широке коло 

користувачів. 

  
 


