від 29 грудня 2018 року
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Про стан справ у галузі тваринництва
у Голованівському районі
Галузь тваринництва дає вагомий внесок до валового виробництва
сільськогосподарської продукції району. Негативний вплив на функціонування
галузі проявляється у постійному скороченні поголів’я худоби та птиці, у тому
числі молочних корів. Відсутність прогресу виробництва тваринницької
продукції пов’язано із стійкою тенденцією до збитковості її виробництва та
реалізації.
Для значної частини сільського населення ведення особистого селянського
господарства є основним видом доходів.
Галузь тваринництва в районі на даний час характеризується
господарством населення та двома сільськогосподарськими підприємствами, а
саме ТОВ АПК «Розкішна» та ФГ «Колосок-ВТ».
Станом на 01 грудня 2018 року по всіх категоріях господарств чисельність
великої рогатої худоби становить 2697 голів, це на 314 голів менше порівняно з
минулим роком. Овець нараховується 2614 голів, у минулому році на 264
голови було більше. І лише свинарство має тенденцію приросту поголів’я
порівняно до минулого року на 5596 голів і становить 10235 голів. Пов’язано це
з тим, що березні 2017 року в районі зафіксовано вогнище захворювання
африканською чумою свиней серед диких свиней. Проводилась робота по
запобіганню розповсюдження хвороби відповідно до чинного законодавства
України.
Птиця вирощується лише в особистих господарствах населення і становить
210215 голів, порівняно з попереднім роком збільшилась чисельність майже на
5%.
По сільськогосподарських підприємствах району чисельність великої
рогатої худоби становить 47 голів, овець – 525 голів, свиней – 270 голів.
Протягом останніх років іде повільне збільшення виробництва
тваринницької продукції. Так, станом на 01 грудня 2018 року в
сільськогосподарських підприємствах вирощено 52,3 тонн м’яса, що по всіх
категоріях становить − 2167,3 тонн.
Проблемною залишається галузь молочного скотарства. Утриманням
молочного поголів’я займається населення та лише одне підприємство. Обсяг
виробництва молока станом на 01 грудня 2018 року по всіх категоріях
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становить 7143,3 тонн, а по підприємству − 23,3 тонн.
Основні обсяги виробництва молока (більше 98 відсотків) зосереджено в
особистих селянських господарствах, що не дає можливості технологічно
забезпечити високу його якість. Тому, головним завданням на сучасному етапі
є розробка і впровадження необхідних заходів для збільшення валового
виробництва молока, зниження його собівартості, підвищення якості та
товарності. Так, головною причиною зменшення поголів’я корів у населення є
відсутність переробних підприємств на території району та відсутність
фіксованих цін на молоко.
Відсутність прогресу виробництва тваринницької продукції пов’язано із
стійкою тенденцією до збитковості її виробництва та реалізації.
Основними проблемами розвитку тваринництва є:
нестабільність соціально-економічної ситуації;
низький рівень концентрації капіталу в галузі тваринництва;
диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією та продукцією
промисловості;
низькопродуктивне поголів’я худоби по всіх категоріях господарств;
відсутність в районі підприємств по переробці та збуту тваринницької
продукції, а також пунктів заготівлі м’яса.
Для покращення стану тваринництва у всіх категорія господарств відділом
агропромислового розвитку райдержадміністрації розроблено та затверджено
рішенням районної ради від 22 липня 2018 року № 309 районну програму
розвитку агропромислового комплексу Голованівського району на 20182023 роки.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
28 грудня 2018 року № 33 та з метою оперативного вирішення питань,
пов’язаних із розвитком галузі тваринництва:
1. Сільським, селищним головам:
вжити заходів щодо збільшення поголів’я худоби та обсягів виробництва
тваринницької продукції;
забезпечити стабілізацію поголів’я худоби і птиці, особливо маточного, у
особистих господарствах населення, його нарощування за рахунок власного
відтворення та закупівлі племінної худоби;
проводити роз’яснювальну роботу щодо організації у сільській місцевості
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з надання послуг із
заготівлі, зберігання, переробки та збуту молочної продукції;
про проведену роботу інформувати відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації щокварталу до 01 числа.
2. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
здійснювати аналіз по сільськогосподарський підприємствах району щодо
стану справ у галузі тваринництва;
під час формування районного бюджету вишукати можливість виділення
коштів на фінансування селекційно-племінної роботи та підтримки галузі
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тваринництва, зокрема для закупівлі молодняку великої рогатої худоби у
фермерських та особистих господарствах населення, для подальшого
вирощування і відгодівлі та поповнення власного стада
пропонувати зацікавленим господарникам умови покупки машин та
механізмів, що застосовують на сучасному рівні в тваринництві;
надавати фермерським господарствам району всебічну допомогу з
впровадження оптимальних варіантів годівлі, догляду та утримання тварин,
індивідуального вирощування великої рогатої худоби, свиней та овець;
вирішити питання забезпечення спермопродукцією через пересувний пункт
штучного запліднення тварин у селах та господарствах району, де відсутні
стаціонарні пункти;
приділити
максимум
уваги
щодо
забезпечення
потреби
сільськогосподарських підприємств і господарств населення в кормах для
худоби та птиці на період зимівлі 2018/2019 року;
продовжити роботу з реконструкції та будівництва комплексу із
виробництва тваринницької продукції ФГ «Єдність», відновлення роботи
непрацюючих тваринницьких ферм та залучення інвестиційних коштів для
розвитку тваринництва;
забезпечити
надання
методичної
та
організаційної
допомоги
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам під час їх створення, а
також фінансову підтримку та залучення інвестицій під час формування
кооперативами матеріально-технічної бази;
про проведену роботу проінформувати департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації до 29 грудня 2018 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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