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Про ззвероrення оiiяньо_польовйх
у 20 ] 7 роцi Е сmв розвйтку @ривнrцтЕв
На здiйсяеявя комплексу осiнньо_полювих робiт у 2017 роц;плаяумлося

викорисъlи ll1.2 млн,грн.. ) loM} числi власни\ хоштiв пiдлригvсlв .
86,2 шt.гря. m комерцiйшх кредитiв _ 25,0 шн.t?я. Creoм ва lЗ лйстолада
2017 Poiy Фаюйчно вfiтрач€но t07,7 млн.Фя., що стаяовить 96,8%, у тому
числi: власнБ ffошliв пiдлри.мств - 8о.2 млн.грн., коvерцiйних кF-дитiв _
2],5 т!с,грн,

Протяlом сiчня_жовlн, 20l7 роý Bciи вrcmрiяvи госло!арсm
вщоблено шоюi продукцii, в перера47нку цiн 2010 роry, на суму
2I5I4З,4 твс.mн. (20lб рiк _ 28050?.З mс,грн.), що сшэло ?6,7% до
аншогiчноlо перiоду минулоrc року, у том} чнслi: роФишицю _
70674.4 тис.гря., або 72.2%, @рпняицтво _ 1595 7,З тис,грн, або 99,Ш/о.
Виробниul во BMoBoi продукцii сiльськоm{поларсьлих лiдпри. м.гв
склало 106З21,8 тис, грн. (20lб piK _ l5ИЗ6,9 mс, гря,), що сruомть 66.8% до
]

аншогiчного перiоду минулого роý, } юvу числi: рослинницво _
101807,8 тис,грн,, або 65,6%, тврrЕвицтво _ 4514,0 тис,грЕ,, або l l4,8olo до
мfiвулорiчяоm показllrка, Так, ыробreяо мЪса 166,2 mнн, що стшовить

до вiдповiдноФ п€рiоду мпнулого роху. Молока впроблеяо 987,9 тоян,
що сгаяошло l34,Ф/o до мg!улорiчноm покsпtха.
Ъ опертиввою ;нФормацiФ, у звiтяому перiодi зiбрало B.iMa
категорiш господарств з€рвовж та зернобоЬвп культур (з куýтудзою)
25193 га, цо стшовm 90Оlо до запланомвоrо, намолочеяо 67242 mяви з€ряа,
сер€дяя вроmйвiсть становmь 26,? dга (с€редяьоблФвпй _ 35,7цlв), цо на
24,zyo менпе з м!яулорiчний по(sяик (34,7 ц/га), а самеi зiбршо Фlмoi
пшешUi на площi 90о5 га. намолочено 25l]0 loн epнs, середш врfrайнiсть _
27,6 д/га (обл, З5,4 ц/в); озимого та ярого,чмеЕю зiбраво на плоцi 3592 га,
яамолочено 8277 тоян зерпа, с€редш врожайнiсть _ 2З,0 dга (обл, 29,1 dга),
горх зiбрано ш шощi 229
5б1 mяну зерна, сер€дня
_
врожайяiсd 2а,5 ц/га (бл. 20,5 dm), ярТ шrcнIrцi _ з95 га, шолочево
988 тоян зерва, сер€дня врохзйяiсrь _ 25,0 ц/га (бл. 28,7 х/m). KPiM тоrc,
98,0Оlо

вимого рiпаку зiбрЕо на mощi 516 rз, вмовпй збiр 604 тоннп, врожайнiсть 1],7 ц/га (обл.2з,l dга),
Совяшяика зiбрмо па llпощi l450I m, цо становить ]00%, tамолочено
coi
26118 mнн, врФ(айfiiФь - ]s,0 dга (середпюбласяий показ!,к - 20,0
'га),mнн,
]iбшо яа плоцi 2824 га. що стаяовпь l00qo до ллаЕу. на олочено 1727
вD;жайнiсъ. o.1 шm (по обласri _ l0.o Uф}, Кукрудзи - ll45l m, oro
оаяовrm 87,0"" до планr, намолочено зOql7 loHH. BpoxaйHiclb - 27,0 ц/m, по
облаоd урхФйЕiсъ сЕповила З9,5 ц/в,
Зме!шенвя в рбяицтsа шoвoi пр.ryкцii спр!,tияеЕо яеспршлIlвяш
погодними )fuовамIr. Через що сплсsпо 217,6 m озиWх m,рих lqльтур, а
пшеницi - 167 гq озимоm fuеm - 26 га, Феqш - 24,6 m,
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Пер€сiяно Фимих е ярих кульryр на mоф
' Проаналiзувавши т€мпfi пров€деяш

лояад 600

в,

комплексу ociяEix лолювrх PбiT,
осоОл""у увагу прядiлеяо посiву озrмв (ульт}? в райовi пiд )тожай
20l8 року. Загальна mоща пФiву озимЕх купьт}р пiд урожай 2018 !оку сЕlзла
l090o га, цо сшовить lОФlо вiд прт1lозомвоi площi, Посi,во 9800 m озимоi

пшенйd. 1l00m Фимого меяюСmвом Еа 29 листолада 2017 року отр!мФо сходiв оз!мш культ}?
пшея,цi (94%)
l 0276 m. шо становить 94% до пФiшого, з них: 9l?6 m оз!мо-l

m

в яйflrю

зрiдrcнl
3дiйснено оранку rхбу на плошi ]4.1 тис.г& що стаяовить
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95,2%

эдйммя 5 сiлюькогосподарсьшх
пiдпрясrrсiв, Найбiль;ям € ПСП iM. Ш€вчеяка, в якому уrрпмусrЕя 90%
поголiв'я велякы рогаmi худбп вiд загальвоi кiлькосd по
У

рsйовi тварпаництюм

сiлкькогосподарьких пiдпрясмстш району, ПСП <Мир> утримус яайбйьше
поmлiв'я свиней (44,0%), ПСП <BaqTiяaD ма€ Еайбiльпry питому ваry по
вiвчарству - ?0,0%.

листопада 2017 року у eix катеmрiях mподарств
1882 Kopiв, що Еа
}ар!му€тьс! 3l l8 голiв вФrкоi рогатоi худо6!, у тому ч,слi
0,i% бiльtll€ вiдrовiдного перiоду мrЕулого porf, Поюлiв'я свияей склада{
5З56 голiв. що на 0,1% бiльше до аяалогisвоrc перiо,Lv миЕулого pory, В
сiльюсппИпрйФстmх райоЕу урямуеться ЗЗб голiв BeJпюi рогаФi худбп, у
тому числi I 89 KopiB, ruo складае 94,5% до аяФогiчяоrc перiоду мияулою року,
ПоЙiв'я свияей сIсладае 1З86 rcлiв. цо ставошть 95,5% до мшулорiчноm

свяом на 0l

покаrrлка, Найбiльшrм в,робником молока в райовi зшшца€Ея ПСП
iч.Шевченка. Надif, чолока на одн) корову 1 поча|ку PoKf по пiдприсчсву
смадас 4610 кr. СередвюраЙоmrй показвю( сгановIm 453l ш,
до обл'коюm колi пiлпришсm, що звiтують по зарбiтяiй платi до
упраýliнм статистикr, увiйшо у 2ol7 роцi 4 пiдпри€мсти: ПСП iм,ШевчФкЕ,
5 пiлприсvсm,псП
"Аврор&, t) 20lб р, ,
"йир". iм,Вагуriна 1а Тов Atrк
iм,lliевченка, "Мир", iм,Вsтr iHa. ,Пiмеше- та loB Atrк АврорФ,),
ЪроЫiв" .],ата -aiHo- ,рацiвr-*. в сiпьському господдрствi за
сйфь-вйФяь 2017 роry по блiкоюму колу склала 4246,7З Фн,, шо

з

становить 134,0% до ана.логiчноm п€рiоду мпнулого року, у mму числi у
вереснi_ 5lЗ5.7l Фн,, шо flаяовиlь qI.o.Ф0 до vин)лорiчноlо показника.
По Bcix сiльськоюсподарських пiдпрll(vствах, як] 1дiйсtлоюъ дiшьнiсrь
на т€риmрi-l район). сtрелльомiсяца тробIlна плап ta сiченFверfсеш
2017 року сuда 4196,9 .ря., що становить l43% до авшогiчяоm перiоry

Ъборюшiсr ь , ошаlи працi

ло

пiдприсvФ вiдсуlш,

Станом на 14 листопада 2017 pota умадево бlЗ2 договори ореяди землi

з€ltпною

BРicm 9 грошоюю

оцiякою 974 шя,грн.. ttархоsаяо

]6.07б млн,Фн, орендяоi плати, Середнiй poiмip op.HjHoT пл9п по райоку ъ
l пай cмa4at 5E8J тя,, opeHJHa плаlа ,а оренд €vельнв rjляяол смаrа

],7% вiд вормативвоi грошовоi оцiнки землi. Виллачено ореgдноi шаlи
З 441

6,4

а

nc. Фв. |9 5,6О/о),

З меюю впоIшя

з&\одiв, передбачевп прогр@мою

економiчного i соцiмьного розвйтку Вiльшанського райояу fiа 2017 piK в галузi

аrропромrФоюю коммексу:

I. РекомевдФп сiлюькоmсподарськлм в!робв!мм вйЕайт,

vожливФтi щодо доЕдення сеtЕднюмiсячноi шаlи по l оспоrарствах rо рiвня.
визначеноm пуякrом 4 протоколу яарадt у rcлови облдержадмiнiсграцii з
керiвпкши сгр)кryрнич пцроrдiliв облJержалмiнiстрэцiТ m керiвнихаvи
окремих територiальяIiх opmнiв мiяiсreрств та вiдомсm Укра:iяп в облФтi вiд
29.0З.2017 Х! 01_2Ы61ll (середньомiсячЕа цробiтна мата н€ менше
5,0пс.г?н.),
2.

Упршiнпю агропрмисловою розвtтку райдержадмiнiстрзцii:

спiльно iз керiвнlrками агроФормумнь району провести орmнiзацiйвi
заходи, спршошяi яа проведевяя якiсяоi пiдIrmвки мшивяо_трпорЕою
парý, нокопкченкц резерsу пшиФмастшьних vатерiалiв та мiнеральнlr\

добрлв;

тримат! на контролi сmн посiв оз!мп ю/льqрi
ябезпеUlи проведення vонimринD ]а сплагою орендяоi

or,eнJy

земФьпп дiляяок, з€мельЕих

лродовж]r

Фх

(паiв)]

шаlи

lи рбогу з сiлкького(по!арськш пЬприфсгши

пiдвищеяlr, рiЕня оплдти працi.

З, Контроль
дер}кавноi 4дмiяiсrрацii Сакуна Д.С.
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