Підсумки соціально-економічного розвитку
сільськогосподарського виробництва за 1 півріччя 2017 року.

Проаналізувавши хід проведення весняно-польових робіт отримано наступні
результати.
Станом на 1 червня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району
посіяно зернових культур 40032 га, що становить 60% в структурі посівних
площ.
Ярих зернових і зернобобових посіяно 21007 га, що становить 32% в структурі
посівних площ.
Посіяно 24454 га технічних культур, що становить 37% в структурі посівних
площ, в т.ч. посіяно соняшнику12792 га, цукрових буряків 1491 га, озимого
ріпаку 5536 га, сої 4374 га.
Кормовими культурами засіяно 1824 га, що становить 3% в структурі посівних
площ
Отримані результати дадуть можливість в повному обсязі забезпечити район в
продовольчому зерні, а тваринництво збалансованими кормами.
Відповідно аналізу розвитку тваринництва на Бершадщині за травень 2017
року надоєно 3783 тонни молока, що становить 2556 кг молока на корову
(+293 кг в порівнянні з минулим роком).
Реалізовано 195,8 тонн м'яса, вирощено 186,2 тоннт приросту ваги (що
становить 116 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року),
середньодобові прирости ваги становлять 650гр. по ВРХ (109% проти минулого
року) та 413 гр. по свинях (106% проти 2016р.).
Станом на 1 червня 2017 року налічується 3135 голів ВРХ , в т.ч. 1507 корів,
120 голів нетелів, 1448 голів теличок різних віків. За 5 місяців поточного року
збільшено поголів'я корів в порівнянні з початком року на 27 голів.
Народилося 736 телят, переведено 235 голів нетелів у корови.
В районі заготівлю молока від населення здійснюють молокопереробні
підприємства в 37 населених пунктах, створено 42 молокоприймальні пункти.
За рахунок коштів обласного, районного, сільських бюджетів створено 3
комунальні підприємства по заготівлі молока.
Поголів'я свиней становить 8632 голів, в т.ч. 470 голів основних свиноматок.
За 5 місяців народилося 3077 голів поросят, що на 937 голів більше проти
минулого року.
Проводяться роботи по заготівлі сіна та сінажу.Станом на 01.06.2017 року вже
заготовлено 115 тонн сіна та 5632 тонни сінажу .
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64.1 млн. грн.., кредитних ресурсів 7 сільськогосподарським підприємствам.

На 2017 рік планується обсяг валової продукції по сільськогосподарських
підприємствах району в порівняльних цінах 2010 року в сумі 518.2 млн.грн., в
тому числі; в галузі рослинництва – 452.2 млн.грн, що більше проти 2016 року
на 2.8 млн.грн.
За 5 місяців 2017 року середньооблікова чисельність штатних працівників по
сільськогосподарських підприємствах становить 1333 працюючих, розмір
середньомісячної заробітної плати складає 4985грн. В порівнянні з
відповідним періодом 2016 року середньомісячна заробітна плата зросла на
2069 грн. Оплата однієї людино-години становить 36.2 грн. з початку року.
За 5 місяців 2017 року в сільському господарстві реалізовано 2 інвестиційних
проекти: ПП «Явір Агросервіс» с. Поташня – реконструкція приміщення під
свинотоварну ферму з впровадженням сучасних технологій відгодівлі.
Проектна потужність 2000 голів, кошторисна вартість 6 млн. грн.., обсяг
освоєниї інвестицій 83%.
ПП «Промтехагросервіс» с. Кошаринці – розпочато будівництво сушарки .
Проектна потужність 120 т/добу, кошторисна вартість 2 млн. грн.., обсяг
освоєних інвестицій 17.5%.
Не зважаючи на фінансові труднощі аграрії Бершадського району працюють
над оновленням машинно-тракторного парку новою викопродуктивною,
сільськогосподарською технікою.
Протягом поточного року придбано 22 одиниці техніки на загальну суму 30,5
млн.грн. зокрема, 3 зернозбиральні комбайни, 8 тракторів, 1 самохідний
оприскувачі, 2 одиниці посівних машин, 2 грунтообробної техніки, 4 вантажних
автомобілі.

