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Чекаємо Ваших замовлень на 

придбання статистичних видань 

за адресою: 

 

вул. Маршала Бажанова,  

буд. 28, к. 225, 

м. Харків, 61002, Україна 

Довідки за телефоном/факсом: 

(057) 706 26 36. 
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Органами державної статистики 

здійснено підсумки щодо посівних 

площ сільськогосподарських культур 

під урожай 2019 року. В країні 6,4% 

зазначених площ (або 1,8 млн.га) 

зосереджено в Харківській області. 

Питома вага регіону за видами культур 

склалася наступним чином: овочевих 

відкритого ґрунту – 7,1%, зернових та 

зернобобових – 6,8%, технічних – 6,3%, 

кормових – 4,8%. 

Харківщина за площами посівів 

культур зернових та зернобобових  

(1,0 млн.га) поступилася лише 

Одеській та Дніпропетровській 

областям, а соняшнику (0,5 млн.га) – 

Дніпропетровській, Кіровоградській та 

Запорізькій.  

 
 
 

 

Структура посівних площ під урожай 

2019 року культур технічних  

у господарствах усіх категорій  

Харківської області 
(відсотків до загальної площі  

посіву культур технічних) 

90,7

6,1
1,01,6 0,6

Соняшник Соя
Буряк цукровий фабричний Ріпак
Інші технічні

 

Структура посівних площ під урожай 

2019 року культур кормових  

у господарствах усіх категорій 

Харківської області 
(відсотків до загальної площі  

посіву культур кормових) 

39,7

31,3

20,1

5,7
3,2

Трави багаторічні Кукурудза кормова

Трави однорічні Коренеплоди кормові

Інші кормові

 

Головне управління статистики 

у Харківській області інформує про 

видання статистичного бюлетеня 

"Посівні площі сільськогосподарських 

культур під урожай 2019 року у 

Харківській області". 

Матеріал, який Вам пропонується 

містить наступне: дані щодо розмірів 

посівних площ сільськогосподарських 

культур під урожай 2019 року 

основних сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень.  

Інформація у бюлетені наведена за 

категоріями господарств, крім того, 

дані по підприємствах представлені по 

містах та районах області. Бюлетень 

містить графічні зображення та стислі 

методологічні пояснення. 

 
*** 

Презентаційна версія бюлетеня 

розміщена на офіційному веб-сайті 

Головного управління статистики у 

Харківській області  у розділі 

"Публікації". 

 

Сподіваємося, що запропонований до 

уваги статистичний бюлетень буде 

корисним і зацікавить широке коло 

користувачів. 
 


