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Про готовнiсть сiльгосптоваровиробникiв
району до весняно-польових робiт у 201'7 роui

Пiд урожай 2017 року по Bcix категорiях господарств посiяно озимих
зернових всього 11250 го, що становить 22% вiд загальноI площi рiллi
(51017 га), з них: 10100 га озимоi пшеницi, 1150 га озимого ячменю; ярих

зернових культур плануеться посiяти L6527 rа (32,3Yо вiд загальноТ площi), з
них: ярого ячменю - 2000 га, кукурудзи на зерно - 1З800 га, BiBcy - 42 rа, гороху
- 70 га, гречки - 87 га; технiчних кулътур плануеться посiяти 18156 га (65,5% вiд
загапьноi площi), з них: соняшнику - 14500 га, соi - 2800 га.
У поточному роцi стан 11250 га (100%) озимих зернових та 557 га
озимого рiпаку можна охарактеризувати, як слабкi та зрiдженi.
,.Щля проведення ярового ciBy зернових культур з урахуванням страхового
фонду, господарствам району необхiдно 2|34 тонни насiння. Фактично
засипано 81% до потреби.
Проведено пiдживлення озимих зернових культур на площi 5100 га та
150 га озимою рiпаку, що становить 46Yо да плану.
Сiльськогосподарсъкi пiдприемства району забезпеченi мiнера-гtьними
добривами в кiлькостi 1402 тонни д.р., що становить 86% до плану, та
протруйниками - на 100%.
Згiдно з робочим планом у весняно-польових роботах буд. задiяно
22а TpaKTopiB, 90 культиваторiв суцiльного обробiтку црунry, 110 зернових
сiвалок, 35 кукурудзяних сiвалок, 20 агрегатiв для внесення гербiцидiв. На
сьогоднiшнiй денъ готовнiсть тракторного парку сiвалок та культиваторiв
скJIадае l00%.
проведення весняно-польових робiт сiльськогосподарським
пiдприемствам району необхiдно 800 тонн дизельного пЕллива та 120 тонн
бензину. Станом на27 лютого 201-7 року в н€tявностi е 145 тонн дизпЕtпиво, що
становитъ 18% до потреби та 35 тонн бензину {29%).
.Щля проведення весняно-польових робiт господарствам району необхiдно
474,3 млн. грн. IИ потреба поIФивасться за рахунок власних коштiв на 39,|Yо
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(185,4 млн.грн.). KpiM того, плануеться зал)л{ення комершiйних кредитiв на
суму 288,8 млн.грн.
fо облiкового кола пiдприсмств, що звiтуrоть по заробiтнiй платi,
увiйшло у 201'7 роцi 4 пiдприемства: ПСП iм.Шевченка, <<Мир>>, iм.Ватугiна та
ТОВ АIIК <<Аврора>.
Середньомiоячна заробiтна плата штатного працiвника в сiльському
господарствi за сiчень 2017 року по облiковому колу скJIапа 3675,2| |рн., що
становить I55,5Yo до аналогiчного перiоду минулого рощу. Заборгованiсть з
оплати працi по пiдприемствах облiкового кола вiдсутня.
На виконЕlн}u{ вимог Указу Президента Уrqраiни вiд 19 серпня 2008 року
Jrlb 725 BciMa сiлъськогосподарськими пiдприемствами (орендарями зсмелъЕих
часток, паiв) району нараховуеться орендна плата за оренду земелъних дiлянок
у розмiрi не менше 3,9 вiдсоткiв вiд грошовоi оцiнки земельноТ частки.
Власниками земельних дiлянок (паiв) станом на З0 грудня 2016 року
укJlадено 6368 договорiв оренди. Середнiй розмiр частки (паю) скJIада€ 5,00 га.
Загальна BapTicTb орендованих земель згiдно з кадастровою оцiнкою становитъ
974З61',56 тис.грн.. Кiлькiсть орендованих земель - 31680,19 га. Всього

наJIежить виплатити вiдповiдно

до договорiв - З8466,98

тис.Iрн.

НарахуваннrI орендноi плати на один пай по району становить 6041 грн.
Станом на 27 лютого 2017 року розрахунки з орендодавцями за оренду
земельних часток (паiЪ) за20|7 piK ще не розпоча.lIися.
З метою проведеннrI весняно-польових робiт у встановленi термiни:

l. Рекомендувати сiльськогосподарським виробникам провести

весЕянопольовi роботи з дотриманЕям сiвозмiни, використанЕям якiсного насiння,
свосчасних розрахункiв по виплатi заробiтноТ плати працiвникам господарств.

2. Управлiнню

агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацif для
оперативного вирiшення питань, пов'язаних зi своечасною пiдготовкою i
проведенням комплексу веснrIно-польових робiт, здiйснювати монiторинг
проведеннrI весняно-польових робiт у 201-7 роцi.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти

застуlrника голови районноТ державноТ адмiнiстрацii Сакуна,Щ.С.

Перший засryпник голови
райопноi дер?кавно[ адмiнiстрацii
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