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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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У господарствах усіх категорій на 

1 листопада 2019 року культур зернових 

та зернобобових скошено і обмолочено 

на площі 1017,0 тис.га, що на 2,3% 

більше, ніж на початок листопада 2018р. 

Виробництво зерна становило 

4270,9 тис.т (у початково оприбуткованій 

масі), що на 12,8% більше, ніж було 

зібрано на початок листопада торік; у 

середньому з 1 га обмолоченої площі 

одержано 42,0 ц зерна (на 10,2% більше), 

у т.ч. підприємствами – 43,2 ц (на 14,6% 

більше), господарствами населення – 

38,8 ц (на 0,5% менше). 

Харківщина посіла третє місце за 

обсягом виробництва культур зернових 

та зернобобових, поступившись 

Вінницькій та Полтавській областям 

Частка області у загальному обсязі 

виробництва культур зернових та 

зернобобових країни склала – 6,2%.  

Виробництво  

культур сільськогосподарських  

на 1 листопада 2019 року 

(відсотків до 1 листопада 2018 року) 
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Головне управління статистики у 

Харківській області інформує Вас про 

видання статистичного бюлетеня 

"Збирання врожаю сільськогоспо-

дарських культур у Харківській 

області" на 1 листопада 2019 року. 
Матеріал, який Вам пропонується 

містить наступне: дані щодо розмірів 

зібраних площ, обсягів виробництва та 

урожайність сільськогосподарських 

культур на 1 листопада 2019 року.  

Інформація у бюлетені наведена за 

категоріями господарств, крім того, дані 

по підприємствах представлені по містах 

обласного значення та районах області. 

Бюлетень містить графічні зображення 

та стислі методологічні пояснення. 

 
*** 

Бюлетень розміщено на офіційному 

вебсайті Головного управління 

статистики у Харківській області у 

розділі "Публікації/ Новини". 

 

Сподіваємося, що запропонований до 

уваги статистичний бюлетень буде 

корисним і зацікавить широке коло 

читачів! 
 


