
Стан тваринництва області за січень–березень 2020 року 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, станом 
на 1 квітня 2020 року в усіх категоріях господарств областi нараховувалось 
великої рогатої  худоби майже 249 тис.голів, що дозволило зайняти 1 місце 
серед регіонів України, у тому числі корів – понад 126 тис.голів (1 місце), свиней 
майже – 245 тис.голів (12 місце), птиці – понад 35 млн.голів (1 місце).  
У порівнянні з попереднім роком зменшилося поголів’я ВРХ на 4%, корів –  
на 6%, свиней – на 2%, проте збільшилася чисельність птиці на 1%. 

За січень–березень 2020 року господарствами областi реалiзовано 
худоби та птицi на забiй в живій вазі майже 163 тис.тонн (на 18% більше 
порівнянно з минулим роком), що дало можливість зайняти 1 місце по Україні, 
молока – 153 тис.тонн (менше на 5%)  (2 місце після Полтавської області), яєць – 
213 млн.штук (більше на 11%) (3 місце після Київської та Донецької  областей). 

У підприємствах всіх форм господарювання порівняно з 1 квітня 2019 р. 
відмічається зменшення чисельності великої рогатої худоби на 4%, корів –  
майже на 5%,  овець та кіз – на 3%, проте збільшилося поголів’я птиці – на 1%  
та свиней – на 7%. Станом на 1 квітня 2020 року в підприємствах області 
нараховувалось великої рогатої худоби 80 тис. голів, у тому числі корів – 30 тис. 
голів, свиней – 99 тис. голів, овець та кіз – 4 тис. голів, птиці –  майже 28 млн. 
голів. 

За січень–березень 2020 року підприємствами в порівнянні з попереднім 
роком збільшено виробництво м'яса (реалiзація худоби та птицi на забiй) –  
на 20% і склало 149 тис.тонн живої ваги, виробництво молока збільшено – на 
2% (52 тис.тонн), виробництво яєць збільшилося – на 22% і становить 104 млн. 
штук.  

У господарствах населення за січень–березень 2020 року реалiзація 
худоби та птицi на забiй в живій вазі залишилась майже на рівні минулого року  
і склала 14 тис.т, виробництво молока зменшилось – на 7% (102 тис.т), при 
цьому збільшилося виробництво яєць на – 2% (109 млн.шт.).  

Чисельність поголів'я худоби та птиці, що утримується в господарствах 
населення проти 1 квітня 2020 р. зменшилась по ВРХ майже на – 4%, коровах на 
– 7%, свиней – на 8%, овець та кіз – на 1%, птиці залишилась майже на рівні 
минулого року.   
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Динаміка обсягу виробництва молока, реалізації м'яса 
сільськогосподарських тварин та кількості яєць в усіх категоріях 

господарств Вінницької області 
за 1 квартал 2016 -2020 років

Виробництво молока, тис.т Реалізація м'яса сг тварин, тис.т

 
 

 

 

 

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

 

 

 
Довідки за телефоном (0432) 52 57 61 
 


