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Про підсумки проведення комплексу
аграрних робіт в агропромисловому
комплексі району
У господарствах району проведена належна робота по виконанню указів,
доручень Президента України з питань агропромислового комплексу та
проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Станом на 01 листопада 2018 року проводяться розрахунки за оренду
землі. Виплачено власникам земельних ділянок 75757,4 тис. грн. орендної
плати.
Сільськогосподарськими підприємствами району зібрано на площі
14085 га озимої пшениці, намолочено 48122 т, при середній урожайності
34,2 ц/га ( 34,9 ц/га у 2017 році); озимого ячменю зібрано з площі 3204 га,
намолочено 9313 тонн, урожайність – 29,1 ц/га (34,7 ц/га); 1803 га ярого
ячменю, зібрано 4140 тонну, урожайність – 23 ц/га; 2708 га гороху, зібрано
4848 тонн, урожайність 17,9ц/га (23,7ц/га); соняшнику обмолочено 21650 га,
намолочено 50863 тонн, при урожайності 23,5 ц/га ( 21,9 ц/га); обмолочено сої
2664 га, зібрано 4940 тонн, урожайність 18,6 ц/га (10 ц/га); кукурудзи станом на
13 листопада обмолочено 15791га, намолочено 112078 тонн, урожайність
71 ц/га, що складає 89% до планових показників.
Під урожай 2019 року усіма категоріями господарств, у тому числі
сільськогосподарськими підприємствами району, посіяно озимої пшениці
15167 га, озимого ячменю 3168 га, в озимого ріпаку 656 га.
Станом на 01 листопада 2018 року по обліковому колу
сільськогосподарських підприємств середньомісячна заробітна плата
працівників склала 9118,1 грн.
За 2018 рік у районі проведено виплату орендної плати за майно та землю
у розмірі не менше 1 і 7,2 відсотків відповідно до вартості майнового паю та
грошової оцінки земельної ділянки.
Під урожай 2019 року всіма категоріями господарств, у тому числі
сільськогосподарськими підприємствами району, згідно оперативної
інформації, посіяно озимих зернових культур на площі 18,335 тис. га, у тому
числі озимої пшениці на зерно посіяно 15,167 тис. га, озимого ячменю
3,168 тис. га. Озимого ріпаку посіяно на площі 656 га. Посів технічних культур
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планується на рівні 2018 року, овоче-баштанні культури та картоплі також
планується посів на рівні 2018 року.
Вжито заходів щодо вчасної підготовки наявної техніки, забезпечення
пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин від
хвороб та шкідників, посівного матеріалу високих посівних кондицій та
репродукцій.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
23 листопада 2018 року № 28 та з метою оперативного вирішення питань,
пов’язаних із своєчасним проведенням комплексу осінньо-польових робіт:
1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
проаналізувати по всіх сільгосптоваровиробниках стан справ з проведення
осінньо-польових робіт, з метою прийняття невідкладних заходів щодо
завершення проведення в оптимальні строки комплексу осінньо-польових робіт
у 2018 році з урахуванням особливостей кліматичних умов;
надавати
практичну
допомогу
керівникам
та
спеціалістам
сільськогосподарських підприємств, фермерських та приватних господарств
щодо ефективного використання техніки, засобів захисту рослин, мінеральних
добрив, складання технологічних карт на вирощування основних
сільськогосподарських культур з впровадженням систем удобрення та
інтегрованого захисту посівів на заплановану урожайність;
проводити роботу щодо подальшого освоєння ресурсозберігаючих
технологій вирощування сільськогосподарських культур з підвищенням
родючості ґрунтів;
зважаючи на реальний стан озимих культур забезпечити захист посівів від
шкідників і хвороб та підживлення їх мінеральними добривами на всій посіяній
площі;
згідно з рекомендаціями наукових установ розглянути структуру посівних
площ, звернувши особливу увагу на збереження науково-обґрунтованого
обсягу зернового клину та недопущення скорочення прогнозованих посівних
площ;
проводити роботу з підприємствами району щодо повного та своєчасного
проведення розрахунків за оренду землі та майна в установлені договорами
терміни.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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