Прес-випуск
До Дня працівників сільського господарства
Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна із
важливих галузей економіки регіону, в якій виробляється понад 14% валової доданої
вартості, здійснює діяльність понад 700 підприємств, працює 29% зайнятого населення
регіону.
Протягом останніх років в аграрній сфері спостерігається тенденція до
нарощування обсягів виробництва продукції, зокрема, індекс сільськогосподарської
продукції у 2016р. склав 101,7%, у 2017р. – 104,0%, за січень–вересень 2018р. – 101,5%.
В аграрному виробництві переважає продукція рослинництва, частка якої у січні–
вересні 2018р. склала 55,3%. Усіма категоріями господарств області на 1 жовтня 2018р.
більше, ніж на початок жовтня минулого року вироблено культур зернових та
зернобобових (у початково оприбуткованій масі) на 4,8%, соняшнику – у 2 рази, картоплі
– на 1%, культур овочевих – на 5%, культур плодових та ягідних – на 13%. Урожайність
більшості сільськогосподарських культур в області є вищою, ніж у попередньому році та
порівняно з середнім показником по Україні. За урожайністю ріпаку озимого та кользи
область посіла 8 місце серед регіонів держави, сої – 9 місце, культур зернових та
зернобобових – 11 місце, картоплі – 13 місце, соняшнику – 14 місце.
На продукцію тваринництва у загальних обсягах продукції сільського господарства
у січні–вересні 2018р. припадало 44,7%. Виробництво м’яса (реалізацію на забій
сільськогосподарських тварин в живій масі) порівняно з січнем–вереснем 2017р.
збільшено на 5,3%, яєць – на 9,6%; молока вироблено 95,1% до рівня відповідного періоду
попереднього року.
У розвитку аграрного сектору посилюється роль сільськогосподарських
підприємств, які є основними виробниками товарної продукції. Цією категорією
господарств забезпечено приріст обсягів продукції сільського господарства порівняно з
січнем–вереснем 2017р. на 6,9%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,7%,
продукції тваринництва – на 11,7%. За 9 місяців 2018р. ними вироблено 28,6% продукції
сільського господарства області, зокрема, 52,1% загальнообласних обсягів виробництва
культур зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу), усі обсяги ріпаку озимого та
кользи, буряку цукрового фабричного, майже усі – соняшнику та сої, 51,3% – м’яса,
32,9% – яєць. В агроформуваннях зосереджено 46% посівних площ сільськогосподарських
культур, утримується дві третини загальної кількості свиней та 40% птиці.
У І півріччі 2018р. у підприємства сільського господарства спрямовано 513,9
млн.грн капітальних інвестицій (14,7% загальнообласних обсягів), обсяг прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2018р. склав 68,7 млн.дол. США
(7,6% загальнообласних вкладень).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства у
січні–вересні 2018р. склала 9910 грн, що на 33,4% більше, ніж в середньому по області та
на 42,2% перевищує рівень оплати праці в галузі по державі.
Довідково: День працівників сільського господарства відзначається в Україні згідно
з Указом Президента України №428/93 від 07 жовтня 1993р. щорічно у третю неділю
листопада.
При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській
області ОБОВ’ЯЗОВЕ.

