
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-80 
 

 

“Сільське господарство Черкащини” 
Статистичний збірник 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний 
стан сільського господарства в цілому по області та районах за 2000–2016рр. В 
цілому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні 
можливості сільського господарства, обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу 
населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням 
області, а також характеристика матеріально-технічної бази сільського 
господарства та її використання. Крім того, у збірнику подаються дані про 
обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів 
України.  

 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІІ декада вересня 250   

 

 
 

“Збір урожаю сільськогосподарських культур  
плодів, ягід та винограду за 2016 рік” 
Cтатистичний бюлетень 

Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та 
урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області  по категоріях 
господарств та районах по категорії господарств „сільськогосподарські 
підприємства”  за 2016 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у 
плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень. 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІІ декада березня  180   

 

 
“Стан тваринництва області” 
Cтатистичний бюлетень 

Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, 
продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та 
птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії 
господарств „сільськогосподарські підприємства”.  

 
Термін видання: Кількість сторінок:  
за рік – ІІ декада березня 80   

 щомісячно –  ІІ декада  30  
 



 
“Основні  економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств 
за 2016 рік” 
Cтатистичний бюлетень 
 

Вміщує дані про основні економічні показники діяльності великих та 
середніх сільськогосподарських підприємств по області та районах. 

 
Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІІ декада червня 60   

 
“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року” 
Cтатистичний бюлетень 

 

Містить дані про посівні площі сільськогосподарських культур за 
категоріями господарств по області та районах по категорії господарств 
„сільськогосподарські підприємства”.  

. 
Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІ декада липня 60   

 
“Бізнес-карта сільськогосподарських виробників та  
рибогосподарських підприємств” 
Статистичний довідник 

 

Довідник містить перелік підприємств, які займаються 
сільськогосподарською діяльністю, наданням послуг у рослинництві та 
тваринництві, а також вирощуванням та виловом риби, станом на 1 листопада 
2017 року. 

У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна 
інформація: повна назва, ідентифікаційний код, КВЕД (класифікація видів 
економічної діяльності), місцезнаходження, телефон, при наявності телефакс, 
прізвище, ім’я та по-батькові керівника. 

 
Термін видання: Кількість сторінок:  
І декада грудня 300   

 


