Прес-випуск
До Дня працівників сільського господарства
Головне управління статистики інформує. Сільське господарство –
одна з пріоритетних галузей економіки регіону, частка якої у валовій доданій
вартості області складає майже 15%. Тут зосереджено 29% зайнятого
населення області, забезпечується 2,3% загальнодержавних обсягів продукції
сільського господарства.
Обсяги продукції сільського господарства у січні–жовтні 2017р.
порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 3,6%, за цим
показником область посіла 8 місце серед регіонів держави.
У загальному обсязі аграрної продукції частка продукції рослинництва у
січні–жовтні 2017р. склала 56,4%, її вироблено на 8,1% більше, ніж у
відповідному періоді попереднього року. Зернових та зернобобових культур
всіма категоріями господарств області на 1 листопада 2017р. вироблено 620,2
тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 4% менше, ніж на відповідну
дату торік. Більше, ніж на початок листопада 2016р. зібрано соняшнику (у
початково оприбуткованій вазі) у 1,5 раза, валовий збір якого склав 70,4
тис.т, ріпаку озимого та кользи – у 1,8 раза (98,9 тис.т), сої – у 2 рази (42
тис.т), картоплі – на 2,6% (999,9 тис.т), культур овочевих – на 1,7% (172,8
тис.т), культур плодових та ягідних – на 6,9% (49,9 тис.т). Вищою, ніж у
попередньому році є урожайність більшості сільськогосподарських культур.
У загальних обсягах продукції сільського господарства у січні–жовтні
2017р. на продукцію тваринництва припадало 43,6%, індекс якої склав 98,3%.
Виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій масі) у січні–
жовтні п.р. становило 91,1 тис.т або 97,9% до рівня відповідного періоду
2016р., молока – 394,2 тис.т (99,2%), яєць – 314,2 млн.шт (84%). У всіх
категоріях господарств станом на 1 листопада п.р. утримувалось 165,1 тис.
голів великої рогатої худоби (на 2,5% менше, ніж на 1.11.2016р.), у тому
числі 98,1 тис. голів корів (на 1,4% менше); 325,6 тис. голів свиней (на 3,5%
менше), 31,3 тис. голів овець та кіз (на 1,3% більше) та 4,5 млн. голів птиці
(на 1% менше).
У поточному році сільськогосподарську діяльність в області
здійснювало близько 700 підприємств. Заробітна плата працівників
сільського господарства у січні–вересні 2017р. склала 7042 грн на місяць, що
на 46,3% більше, ніж за відповідний період 2016р. та на 18,7% вище від
середнього рівня по області.
Сільськогосподарськими підприємствами виробляється 30,1% продукції
сільського господарства області; ними забезпечено 51,2% загальнообласних
обсягів виробництва культур зернових і зернобобових (включаючи
кукурудзу), усі обсяги ріпаку озимого та кользи, майже усі обсяги соняшнику
та сої, 47,4% – м’яса, 27,9% – яєць. В агроформуваннях утримується 64,7%
загальної кількості свиней та 25,8% птиці.

У І півріччі 2017р. у підприємства сільського господарства спрямовано
222,8 млн.грн капітальних інвестицій (6,9% загальнообласних обсягів), обсяг
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня
2017р. склав 67,6 млн.дол. США (7,7% загальнообласних вкладень).
Довідково: день працівників сільського господарства відзначається в
Україні згідно з Указом Президента України №428/93 від 07.10.93 р. щорічно
у третю неділю листопада.
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