
 

Результати заключного обліку посівних площ під урожай 2020 року 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє, що 
станом на 1 червня 2020 року господарствами Вінниччини проведено посів на 
площі 1627,2 тис.га, що на 8,0 тис.га або на 0,5% більше до минулого року, в 
тому числі підприємствами – 1207,3 тис.га (більше на 9,5 тис.га або 0,8%), 
господарствами населення – 419,9 тис.га (менше на 1,4 тис.га або 0,3%).  
         Із загальної посівної площі посіяно зернових та зернобобових культур на 
площі 885,7 тис.га, що на 10,6 тис.га або 1,2% більше, ніж у минулому році, в 
тому числі пшениці – 317,4 тис.га (менше на 14,7 тис.га або 4,4%), ячменю – 
89,6 тис.га (менше на 19,3 тис.га або 17,7%). Зменшились посіви ріпаку на  
28,4 тис.га або 36,1% і становлять 50,3 тис.га, сої на 13,6 тис.га або 11,6%  
(103,2 тис.га) та картоплі – на 0,7 тис.га або 0,6% (109,6 тис.га), а посівні площі 
соняшника на зерно збільшились на – 42,5 тис.га або 17,3% (288,9 тис.га), 
кукурудзи на зерно – на 44,2тис.га або 10,7% (456,9 тис.га), буряка цукрового 
фабричного – на 3,4 тис.га або 7,7% (48,5 тис.га) та овочів відкритого ґрунту –  
на 0,2 га або 0,8% (21,0 тис.га).  

Серед регіонів України Вінниччина займає за посівною площею буряку 
цукрового  фабричного та картоплі 1 місця, кукурудзи на зерно та сої – 4 місця, 
зернових та зернобобових культур, овочів відкритого ґрунту – 7 місця,  
ріпаку – 9 місце, за всією посівною площею сільськогосподарських культур –  
6 місце.  

 
           

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61 
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