Прес-випуск
Збір урожаю основних сільськогосподарських культур
сільськогосподарськими підприємствами міст і районів
Івано-Франківської області у 2016 році
Головне управління статистики інформує.
Господарствами усіх категорій під урожай 2016р. сільськогосподарські
культури посіяно на площі 371,4 тис.га, у т.ч. в аграрних підприємствах –
159,4 тис.га або 42,9% загальнообласних посівів. Порівняно з 2015р. загальна
посівна площа зросла на 6,3 тис.га (на 1,7%), у т.ч. в агроформуваннях
площі посівів розширено на 4% (на 6,1 тис.га).
У районному розрізі найбільше площ засіяно сільгосппідприємствами
Городенківського – 28,6 тис.га (17,9% загальнообласних посівів агроформуваннями), Рогатинського – 25,5 тис.га (16%), Коломийського – 22,6 тис.га
(14,2%) та Галицького – 20,9 тис.га (13,1%) районів. Частка Снятинського
району в посвіних площах агроформувань складає 10,8%, Тлумацького –
10,5%, Тисменицького, Калуського та Богородчанського – коливається в
межах 6,2–4,1%, решти районів – менше 1%. Порівняно з 2015р. розширено
посівні площі агроформуваннями Рогатинського (на 0,6%), Галицького (на
3,1%), Тисменицького (на 7,7%), Снятинського (на 10,5%), Тлумацького (на
15,7%) та Коломийського (на 40,1%) районів.
Сільськогосподарськими підприємствами області у 2016р. із площі
82,3 тис.га зібрано 482,1 тис.т зернових та зернобобових культур (включаючи
кукурудзу) у вазі після доробки, що на 16,9% більше, ніж роком раніше.
Основними виробниками зернових культур в області традиційно є
агроформування Городенківського (112,2 тис.т, або 23,3% обсягів
виробництва сільгосппідприємствами), Рогатинського (86,5 тис.т або 17,9%),
Галицького (58,8 тис.т або 12,2%) та Тлумацького (54,9 тис.т або 11,4%)
районів. У середньому з 1 га зібраної площі агроформуваннями зібрано по
58,6 ц зерна (на 9,5 ц з 1 га більше, ніж у 2015р.). Вищою середньообласного
показника є урожайність в господарствах Калуського (70,4 ц з 1 га),
Рогатинського (69 ц з га), Городенківського (64,6 ц з 1 га) та Тлумацького
(59,5 ц з 1 га) районів. Більше, ніж роком раніше вироблено зерна
підприємствами більшості районів, крім Богородчанського, Рожнятівського,
Долинського та Надвірнянського, на 4,7% – у 1,9 раза.
Посів і виробництво соняшнику на зерно у 2016 році проводили
сільськогосподарські підприємства десяти районів, якими із площі 23 тис.га
його зібрано 52,8 тис.т (у 2 рази більше, ніж у 2015р.), або по 23 ц з 1 га.
Основне його виробництво зосереджено у Коломийському (13,7 тис.т або
26% обласних обсягів виробництва сільськогосподарськими підприємствами), Городенківському (9,8 тис.т або 18,6%), Галицькому (7,2 тис.т або
13,5%) та Снятинському (7,1 тис.т або 13,5%) районах. Найбільше з 1 га
зібрано цієї культури аграрними підприємствами Снятинського та
Городенківського районів – по 35,2 ц та 34,6 ц відповідно. Збільшення

обсягів виробництва соняшнику відбулось у сільськогосподарських
підприємствах майже усіх районів, крім Городенківського, у 1,6 – 3,8 раза.
Обсяги виробництва сої збільшено на 14,1% і у 2016 році її одержано
47,7 тис.т при середній урожайності 20,1 ц з 1 га. Найбільше бобів сої зібрано
сільгосппідприємствами Рогатинського (12,4 тис.т або 25,9% обласних
обсягів цієї категорії господарств), Коломийського (8,7 тис.т або 18,3%) та
Снятинського (8 тис.т або 16,7%) районів. В середньому з 1 га зібраної площі
агроформуваннями
Надвірнянського,
Рогатинського,
Галицького,
Снятинського та Калуського районів зібрано по 31,5–21 ц сої. Збільшення
обсягів виробництва відбулось у сільгосппідприємствах більшості районів (у
1,5–17,4 раза).
Ріпаку озимого та кользи сільськогосподарськими підприємствами
області в 2016 році зібрано 56,2 тис.т, що 4,2% менше, ніж у 2015 році при
середній урожайності 32 ц з 1 га. В загальнообласних обсягах виробництва
ріпаку агроформуваннями найбільшою є частка Рогатинського району –
28,9% (16,3 тис.т), Городенківського склала 19,5% (11 тис.т), Тлумацького –
18,1% (10,2 тис.т). Вищою, ніж у 2015 році є урожайність ріпаку та кользи в
сільськогосподарських підприємствах майже усіх районів, крім
Рогатинського. Кращий, порівняно з попереднім роком урожай ріпаку та
кользи, одержано у сільгосппідприємствах Рогатинського, Калуського,
Снятинського та Тлумацького районів (на 7,9% – у 1,7 раза).
Агроформуваннями у 2016 році накопано 4,2 тис.т. картоплі, що на
9,5% менше, ніж роком раніше, зібрано 8,3 тис.т овочевих культур (на 14,6%
менше); урожайність картоплі за рік зросла на 17 ц з 1 га, овочів – знизилась
на 85 ц з 1 га. На сільгосппідприємства Долинського району припадає 28,5%
виробництва сільськогосподарськими підприємствами овочевих культур,
Богородчанського – 19,7%, Рогатинського – більше третини (34,4%)
виробництва картоплі та 14,6% овочевих культур, Снятинського – 19%
картоплі та 15,4% овочів.
У 2016р. сільськогосподарськими підприємствами забезпечено 62,4%
загальнообласних обсягів виробництва зернових культур, 97% сої, 99,4%
соняшнику на зерно і все виробництво ріпаку та кользи.

В.о.начальника
Головного управління

Ю.О.Макар

