Стан сільського господарства області у 2021 році
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де
виробляється 8,3% валової продукції сільського господарства держави,
у тому числі продукції рослинництва – 7,2%, тваринництва – 13,2%.
За рівнем виробництва продукції сільського господарства Вінницька
область у 2021 році зайняла перше місце в країні, у тому числі перше – по
тваринництву та по рослинництву.
Середньооблікова
кількість
штатних
працівників
на
сільськогосподарських підприємствах області (дані наведено по
підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах
із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за звітний 2021 рік
склала 25,8 тис. осіб і порівняно з 2020 роком зменшилась на 2,5%. Частка
працівників, зайнятих у сільському господарстві становила 11,5% від
кількості зайнятих в економіці Вінниччини.
Крім штатних працівників, на підприємствах сільського господарства
було задіяно 1,4 тис. працівників, які працювали за цивільно-правовими
договорами та 0,6 тис. – за зовнішнім сумісництвом.
Фонд оплати праці, нарахований за 2021 рік працівникам сільського
господарства, становив 3874,5 млн.грн або 11,5% загального нарахованого
фонду по економіці області.
Однією з соціальних проблем на селі минулих років був відносно
низький рівень оплати праці працівників, зайнятих у сільському
господарстві. Протягом 2017–2021 років ситуація значно покращилась.
Зокрема, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника підприємств сільського господарства у 2021 році порівняно
з 2020 роком зросла на 16,1 % та становила 12515 грн, однак перевищила
середній показник по економіці області лише на 0,2%.
Важливим чинником щодо забезпечення соціальних гарантій
є фактор своєчасності виплати заробітної плати. Заборгованість із виплати
заробітної плати станом на 01 січня 2022 року на сільськогосподарських
підприємствах області становила 2192,8 тис.грн.
В області виробляється вагома частка загальнодержавного обсягу
основних сільськогосподарських культур, за обсягами виробництва
продукції рослинництва – ключові позиції. Так, перше місце серед регіонів
країни за звітний рік зайнято по показнику виробництва зернових та
зернобобових культур, буряків цукрових фабричних, культур плодових та
ягідних; третє – по показнику виробництва картоплі. Господарствами
Вінниччини, у порівнянні з минулим роком, збільшилось виробництво
майже всіх сільськогосподарських культур, але при цьому зменшилось
виробництво картоплі на 16,4%.
В області у 2021 році до рівня 2020 року в реалізації на забій
сільськогосподарських тварин відбулося незначне зменшення обсягів.
Усіма категоріями господарств вироблено 649,9 тис. тонн м’яса в живій

масі, що менше на 0,4% проти 2020 року. При цьому зменшилось
виробництво яєць на 18,4% (708,7 млн. штук яєць), молока – на 6,1%
(686,1 тис. тонн).
Негативною тенденцією розвитку тваринництва є зменшення
кількості сільськогосподарських тварин. У порівнянні до 2020 року
в господарствах Вінниччини зменшилась кількість великої рогатої худоби
на 7,5% (по Україні на 8,0% менше); кількість корів знизилась на 9,1%
(по Україні – на 7,7% менше), овець і кіз – на 3,6% (по Україні – на 4,0%
менше), свиней – на 15,5% (по Україні на 4,5% менше), кількість птиці
свійської збільшилась – на 13,2% (по Україні на 0,8% більше).
У вартісному виразі обсяг реалізованої продукції області за 2021 рік
склав 39,2 млрд.грн проти 27,2 млрд.грн у попередньому році.
Збільшилась реалізація підприємствами картоплі – в 5 разів, культур
овочевих – в 2,3 раза, тварин сільськогосподарських живих – на 30,9%,
культур плодових та ягідних – на 30,6%, буряків цукрових – на 18,9%,
молока – на 9,8%, цукру білого кристалічного бурякового – на 7,8%, рослин
лікарських – на 6,2%, культур зернових та зернобобових – на 3,6%, насіння
культур олійних – на 1,5%, але зменшились обсяги продажу яєць – на 32,0%
та меду – на 13,5%.
Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма
напрямками реалізації у 2021 році проти 2020 року зросли майже на всю
продукцію: на цукор білий кристалічний (в 1,7 раза), культури олійні та
яйця птиці свійської (в 1,5 раза), буряки цукрові (на 36,7%), картоплі
(на 35,1%), культури зернові та зернобобові (на 32,1%), тварин
сільськогосподарських живих (на 23,8%), молоко (на 16,7%). У той же час,
зменшились ціни на продаж культур плодових та ягідних (на 31,2%), овочів
(на 23,6%).

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