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Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Луганській області 

 

За редакцією Г. О. Овчіннікової 

 

Відповідальний за випуск О. О. Саксонцева 

 
 У статистичному бюлетені вміщено дані щодо розмірів посівних і зібраних площ, валових зборів та урожайності  

основних сільськогосподарських культур, плодово-ягідних та виноградних насаджень на всіх землях, у т.ч. на политих. 

Дані наведено за категоріями господарств у цілому по області та за районами, без урахування частини тимчасово 

окупованої території у Луганській області. 
 

 

Головне управління статистики у Луганській області 

 

 адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32-а 

 телефон: (06452) 4-42-27 

 електронна пошта: gus_lg@ukrstat.gov.ua 

 веб-сайт: www. lg.ukrstat. gov.ua 

 

 

Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики у Луганській області 

 

Управління поширення інформації та комунікацій 

відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи 

 

 адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, вул.Вілєсова, 1-в, 6 поверх, кімната 108 

 телефон: (06452) 2-10-21 

 електронна пошта: gus_lg@ukrstat.gov.ua 

 веб-сайт: www. lg.ukrstat. gov.ua 
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ПЕРЕДМОВА 

  

Статистичний бюлетень “Площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду ” містить 

дані про посівні і зібрані площі, валовий збір та урожайність сільськогосподарських культур по всіх категоріях 

господарств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від їх підпорядкування, форм власності і 

господарювання. 

Категорія “сільськогосподарські підприємства” включає підприємства різних форм власності, діяльність яких 

направлена на виробництво товарної сільськогосподарської продукції, а саме: господарські товариства, 

сільськогосподарські кооперативи, підсобні та інші недержавні сільськогосподарські підприємства, державні 

сільськогосподарські підприємства, приватні (приватно-орендні) сільськогосподарські підприємства, фермерські 

господарства. Наведена інформація базується на даних форми статистичної звітності № 29-сг “ Площі, валові збори та 

урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду ”. 

Категорія “господарства населення” включає особисті підсобні господарства населення та господарства громадян-

орендарів. Дані по цій категорії господарств формуються на даних  суцільних та вибіркових обстежень 

сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.  

У показник “валовий збір” включена продукція з усіх зібраних площ. Валовий збір зернових і олійних культур 

показується у вазі після доробки, а цукрових буряків (фабричних) – без землі і домішок. 

Показник “урожайність” розрахований з гектара фактично зібраної площі, яка включає площі повторних, 

післяжнивних і міжрядних посівів. 

Окремим розділом подається інформація про загальну площу, площу у плодоносному віці, валовий збір і урожайність 

плодоягідних культур. Урожайність плодоягідних насаджень розрахована з гектара площі в плодоносному віці. 

Звертаємо увагу на те, що статистична звітність за формою № 29-сг розробляється на ПЕОМ, тому за рахунок 

округлення даних можливі незначні розбіжності.  
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СКОРОЧЕННЯ У БЮЛЕТЕНІ 

% - відсоток 

га - гектар 

ц - центнер (100 кг) 

тис.  – тисяча  

шт – штук 

кв.м - квадратний метр 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У БЮЛЕТЕНІ 

 
 

Тире (–) - явищ не було 

Нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у 

таблиці розрядами 

Символ (X) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

…
1 

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 

державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації 
 
 

 

      
В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ©Головне управління статистики у Луганській області, 2018
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