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1. IIро пiдсумки збирання paHHix зернових культур та хiд
IIроведення осiнньо-польових робiт у господарствах Барвiнкiвського
pafrloH_y

]lооанапiзувавши та обговорившrи питання пiдсумки збирання paHHix
:tерн()вих культур та хiд проведення ociHHbo - полъових робiт 20tб рокУ У
оiлl;ськогосподарських пiдприемствах Барвiнкiвського району, а також
зi]с"п).х:а,вши iнформацiю начzllrьника управлiння агропромислового розвитку
.аarY,tr;:цoT
державноТ адмiнiстрачii Роя Г.А., спiльне засiдання колегiТ
Ба.рвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративногlJ,с{rr]!,ilрського активу району вiдмiчае позитивнi результати проведення
l]ЁсЕя1lкl*Ilольових робiт та вiдповiдалъне ставлення до проведення посiвнrзТ
tcaъittaHiT.
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201б роцi по сiльськогосподарських пiдприемствах нашого раЙону
б;у;rо посiяно 27,| тис.га як озимих так i paHHix ярих зернOвих та
зс:р,лrобобових культ,чр, що в cTp}/KTypi посiвних площ склаJIи маЙже 59аАr,
Ilp,lr цьому шociBHi площi paHHix зернових i зернобобових значно зNIеншиJIись
д{J 201-{ роцi на 3,1 тис.га або 85%). Велика робота, проведена по догляду за
fi,I{_ии }:у.цьтура},Iи, привела до того, що в районi повнiстю була вiдсутня ix
]загибеJIь" Таким чином до збирання пiдлягаJIо 27,7 тис.rа. В цьому роцi на
f;о,т.{х агроформувань району працювzLло 111 комбайнiв, 91 -власнi та 20
Середньодобовий
з?tJ,:},fl,ёнi. }Книвzt було завершен(, за 22 робочi днi
влц.лобiток Bcix комбайнiв за робочий день скJIав майже 427З га. Завдяки

гiрачi Bcix працiвникiв в 201б роцi господарствами району отриман0
B1,,ltl:*:a,ti 1заtлгtiх зернових культур в обсязi i37,8 тис.тонн, що майже на |З.2
т]{0я'_l To}iH бiльше в€Lтового збору paHнix зернових в минулому роrцi
F]€:]l}lilжаIочи на зменшення посiвних площ. Проводячи аналiз по культурsм ,
т,0 l:пilt вiдмiтити , Iцо середня урожайнiсть paHHix зернових культур пtэ
pai:ToHy скла;-,{а 51,9 цiга, а урожайнiсть основноТ сiльськогосподарськоi
кyJlьтур}\, як сзима пшениця , скл€LJIа 55,7 u/га та отримано валовий збiр .в
сбс.цзi ]25,0 тис. тон. Майже половиIIа зiбраного зерна - продовOльче. Дещо
шrearril показникLI ýо iншипt культурам" Урожайнiсть озимого ячменю cкj]aJia
K;rц-lr:iTKii'l
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,40.2 ц/га, озимого жита 27,8
BiBca - 32,5 ц/га.
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Високi показники по урожайностi отриN{а]и TaKi госпоJарr-'твЗ як Tt* В
ДФ кБарвiнок>> !0З,2 ц/га та ФГ <ПодолянкаD 100,3 rr/га 1KepiBHltK Кlпрiян,:,в
O"lI"," ПОСП <<Mpiя (керiвник С.В.Несмiян), з гектара зiбрано по Е].] ц гз
paHHix зеl]нових. Вище середньоi районноТ урожайностi озltrtоТ пшенItЦi
показниКи у ТОВ АФ (ЮГ М>> ШевЛякоВ м.м.)- б8,7 шга. стоВ <<Гаврlл.lюк"
{директор О.О. Гаврилюк) -68,5 ц/га,СТОВ <<Роль Поrь> ( :l,tpeKTop
Л,О.I-Iепочатова)-б2,I цlrа, ТОВ <Павлiвське 2> (лиректор Рибалко Т.О.)- 58.0
ц/га* Значно шокращили результати дiяльностi фермерськi господарства. ТаК,

прrrмiром у ФГ <<Кубанъ>> ( голова Гутнiк О.О.)-урожайнiсть озимоi пшениЦi
с,ганOвить 75,0 ц/га, ФГ <Агро-Шанс>> (голова С.Г.Iгнатенко) - 74,1 Ц/Га , ФГ
<<Неслдiян>> (голова М.С. Несмiян)- 67,9 ц/га, ФГ <Мазуров О.А.) (голова О.А.
hlазуlзов) -б0,0 ц/га,
З пдетою органiзованого проведення збирання врожаю paHHix ЗернОВIrХ
,та зернобобових культур
у 20Iб роцi та зростанIuI виробництва ЗеРНа В
госполарствах району, спiльне засiдання колегii БарвiнкiвськоТ районнОТ
деt,жавноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарськоГо аКТИВУ
iэайону вважае за необхiдне:

1" [1рийняти iнформацiю начzlllьника управлiння агропромисловоIо

DозвIlтку БарвiнкiвськоТ райдержадмiнiстрацiТ Роя Г.А. до вiдома.
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Управлiнню агропромислового розвитку районноi державноi

адь.iiнiстрацii (Рой Г.А.)
2"1 Проводити постiйний контроль за ходом проведення осiнньо-полЬОВиХ
:

робir:

2аrc року.

2"2. Забезпечити формування сiльгосппiдприемствами в повному обсязi
насiнневого фонду озимих та ярих зернових культур для посiву пiд урожай

2{\1? РOкУ, дотримуватися внесення мiнеральних добрив згiдно

з

нологiчними нор\4ами.
2.З. Забезпечити пiдготовку до проведення комплексу осiнньо-полъовI{х
pclбiT маш!Iнно-тракторного парку, взяти на постiйний контроль забезпечення
оiлъгоспгtiдприемств мiнера-гrьними добривами, засобами захисту 'га
оllганiзацiкr проведення посiву озимих культур.
2"4 Здiйснювати Bci необхiднi органiзацiйнi заходи, спрямованi на
забезпечення посiву озимих культур пiд урожай 20117 року вiдповiдно до
,зiап
Ёанованих обсягiв.
2.5,Проводити п9вну роботу з сiльськогосподарськими пiдприемстваN{и
1rаЙогту щодо повного розрахунку за оренду землi з власниками земельнIrх
дiлянок (паТв) .
2.6 Забезпечити контролъ за дотриманням агротехнiчних вимог, охороноЮ
,технiкою безгrеки,
iI prill{1,
дотриманням правил дорожнього руху
оj.лы ькогосподарсъкими пiдприемствами пiд час проведення комплексу
г;jх

осi;лньо-пOльових робiт.
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2"7" Пiдготувати проект розпорядження

адtь,liнiстрацiТ з означеного питання.
ГФ.тФв,а рейокrнон
;;лдп,tЁкfliс,гра щfri
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