
  

 
  

 
 
 

Щороку в Україні 19 червня відзначається День фермера. Свято було 
встановлено Указом Президента України від 18 червня 2020 р. № 234/2020, 

у якому відзначена роль фермерських господарств у розвитку сільського 
господарства та їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки 

держави. Разом з тим, однією з Цілей сталого розвитку є подолання голоду, 
розвиток сільського господарства. Фермери своєю наполегливою працею 

забезпечують розвиток економіки та харчову промисловість сировиною. 
За даними ЄДРПОУ, станом на 1 січня 2022 р. кількість 

зареєстрованих фермерських господарств у Харківській області становила 

1863 од. 
Частка продукції фермерських господарств у загальному обсязі 

продукції сільського господарства у 2021 р. склала 14,2%. В структурі 
продукції сільського господарства, виробленої фермерськими 

господарствами, частка продукції рослинництва становила 98,9%, 
тваринництва – 1,1%. 

Обсяг виробництва зерна (у масі після доробки) фермерськими 
господарствами області склав 8374,8 тис.ц, у тому числі пшениці – 

5724,5 тис.ц, кукурудзи – 1956,4 тис.ц, ячменю – 545,4 тис.ц, 
зернобобових – 101,4 тис.ц. Крім того, обсяг виробництва соняшнику 

становив 2933,6 тис.ц, кукурудзи кормової – 294,4 тис.ц, культур 
овочевих – 114,3 тис.ц. 

За минулий рік фермерськими господарствами області вироблено м’яса 
(реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) 0,9 тис.т, 

молока – 9,7 тис.т.  

На початок 2022 р. у фермерських господарствах області налічувалось 
3,7 тис. голів великої рогатої худоби (з них 1,7 тис. голів корів), свиней – 

1,4 тис. голів, овець та кіз – 1,0 тис. голів. 
Сьогодні фермери і фермерство – це навіть не професія, а спосіб життя 

людей, які не уявляють себе без роботи на землі, без пшеничного поля і 
вранішнього сонця, що сходить над рідним селом. Шановні фермери, 

прийміть найщиріші вітання та побажання з нагоди професійного свята! 
Благополуччя й міцного здоров’я вам і вашим близьким. Нехай земля рясніє 

золотом щедрих врожаїв, а на столі у кожній оселі завжди був свіжий 
запашний хліб.  

До Дня фермера 
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