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22 грудня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

розвитку проведено передноворічний ярмарок-продаж 

сільськогосподарської продукції. 

На  ярмарку, який відбувся на площі Б.Хмельницького, був представлений 

широкий асортимент продовольчих товарів за цінами товаровиробника: овочі, 

фрукти, соняшникова олія, мед, цукор, макаронні та круп’яні, кондитерські та 

хлібобулочні вироби, риба, м’ясні та ковбасні вироби.  

20 грудня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у засіданні колегії Міністерства аграрної 

політики і продовольства України, на якому розглянуто питання про 

попередні підсумки роботи агропромислових підприємств у 2012 році та 

завдання на 2013 рік.  

14 грудня 2012 року за ініціативою головного управління 

агропромислового розвитку при підтримці Міністерства аграрної політики і 

продовольства України на базі ПАТ «Червона зірка» проведено науково-

практичну конференцію «Сучасний стан  розвитку сільськогосподарського 

машинобудування  в Україні та перспективи розвитку на найближче 

майбутнє», у який взяли участь представники машинобудівних підприємств 

країни. 

У рамках  проведення конференції проведено огляд зразків 

сільськогосподарської техніки та презентація машинобудівних підприємств. 

14 грудня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у республіканській селекторній нараді з 

питань проведення комплексу осінніх робіт, стану галузі тваринництва, 

цінової ситуації на споживчому ринку та формування регіональних 

ресурсів зерна. 

Зернові і зернобобові  культури з кукурудзою зібрані на площі                         

794,9 тис. га, одержано 2 млн. 317,1 тис. тонн при середній урожайності                  

29,1 ц/га; зернова кукурудза зібрана із площі 386,4 тис. га, одержано                                 

1 млн. 348,5 тис. тонн при середній урожайності  34,9 ц/га; цукрові буряки 

зібрані з площі 17,8 тис. га, отримано - 671,1 тис. тонн цукрової сировини при 

середній урожайності – 376,2 ц/га. На цукрові заводи вивезено 661,9 тис. тонн.  

Оранку зябу проведено на всій прогнозованій площі                             

(1154,3 тис. га), озимі зернові культури посіяні на площі 363,9 тис. га (103% до 

прогнозу); із прогнозу  24,9 тис. тонн насіннєвого матеріалу ярих зернових 

культур під урожай 2013 року засипано 9,5 тис. тонн (38%). Все перевірене 

насіння кондиційне, із 62,3 тис.тонн мінеральних добрив закуплено                                   

15,1 тис. тонн (24%).  



Станом на 1 грудня 2012 року на зернових складах області задекларовано 

зберігання  1 млн. 038,3 тис. т зерна, у тому числі – 184,8 тис. тонн 

продовольчого зерна, що майже у 2 рази перевищує потребу для хлібопечення, 

роздрібної торгівлі борошном, виробництва макаронів і круп до кінця 2012/2013 

маркетингового року.  

Станом на 14 грудня 2012 року сформовано зернові запаси в обсязі                 

29,8 тис. тонн, або 78% від трьохмісячної потреби. Укладено 248 договорів 

формування зернових запасів, із них - 82 – договори контрактації, 166 – 

договори резервування продовольчої пшениці.  

Ціни на продовольчу пшеницю становлять 2100-2140 грн./т, фуражну 

2020 грн./т, ячмінь – 2080 грн./т, ріпак - 4400 грн./т, соняшник -4800 грн./т, 

кукурудзу – 2000 грн./т, сою –4240 грн./т. Середні оптово-відпускні ціни на 

борошно основних борошномельних підприємств області на сьогодні 

становлять: на в/г – 3100 грн./т, на І гат. – 2775 грн./т.  

За січень – листопад 2012 року усіма категоріями господарств області 

реалізовано на забій 60,6 тис.тонн худоби і птиці в живій вазі (збільшення на 2,9 

тис. тонн (5%), вироблено 295,9 тис. тонн молока (зменшення на 21,5 тис. тонн 

(6,8%), 507,5 млн. штук яєць (збільшення на 12,7 млн. штук (2,6%).  

Продуктивність дійного стада в сільськогосподарських підприємствах 

збільшилась на 496 кг (14,6%) і становить 3890 кг.  

Середньодобові прирости великої рогатої худоби становлять 462 грами, 

свиней - 348 грам, що більше проти 2011 року на 10 грам (2,2%) і 63 грами 

(22,1%) відповідно; середня несучість курей складає 308 яєць, що на 0,3% 

більше показника минулого року. 

Станом на 1 грудня 2012 р. у всіх категоріях господарств області 

налічувалося 120,5 тис. голів великої рогатої худоби (зменшення на 4 тис. голів 

(3,2%), у тому числі – 66,5 тис.голів корів (зменшення на 2,7 тис. голів (3,9%), 

266,2 тис. голів свиней (зменшення на 12,5 тис. голів (4,5%); 50,6 тис. голів 

овець і кіз (збільшення на 0,5 тис. голів (1%), 5659,9 тис. голів птиці усіх видів 

(збільшення на 105,4 тис. голів (5,4%). 

Порівняно з 1 січня 2012 року у господарствах усіх категорій збільшилась 

чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 2,6 тис. гол. (2%), корів –         

на 1,7 тис.голів (3%), овець та кіз – на 6,4 тис.голів  (14%), птиці –                                  

на 1 млн. голів (22%).  

13 грудня 2012 року у головному управлінні відбулася нарада за участю 

керівників установ та організацій причетних до галузі АПК області, яку 

провів керівник Департаменту  інженерно-технічного забезпечення та 

сільськогосподарського машинобудування МінАППУ Григорович О.І. 

Під час наради порушувалися питання щодо стану фінансування 

агропромислового комплексу за рахунок коштів Державного бюджету, 

реформування регіональних органів управління агропромисловим комплексом у 

рамках загальнодержавної адміністративної реформи, активізації проведення 



презентаційних заходів регіонального рівня, розвитку рибного господарства, 

кооперативного руху на селі тощо. 

5 грудня 2012 року відбулося засідання колегії головного управління 

агропромислового розвитку, на якому розглянуто підсумки роботи 

агропромислового комплексу області у січні – жовтні 2012 року. 

Зокрема, відмічалося, що збільшено виробництво м’яса (на 2,5 тис.тонн) 

та яєць (на 9,2 млн.штук), забезпечено зростання поголів’я птиці (104,5%), 

підвищився рівень середньомісячної заробітної плати працівників сільського 

господарства (на 299 грн.), активізовано інвестиційні процеси в аграрному 

секторі економіки, забезпечено відповідний рівень орендних розрахунків тощо.  

Разом з тим, потенціал агропромислового комплексу використовується 

неефективно, низьким залишається рівень організаторської роботи керівників 

управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій. 

Внаслідок чого зменшено обсяги виробництва валової продукції 

сільського господарства (85,1% до відповідного періоду минулого року),  

молока (93,3%), скорочено чисельність поголів’я великої рогатої худоби 

(96,5%), корів (95,8%), свиней (96,7%).  

У прийнятому рішенні начальникам управлінь агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій, зокрема доручено вжити заходів щодо 

забезпечення їх позитивної динаміки роботи агропромислового комплексу 

відповідних територій, здійснювати постійний моніторинг стану посівів озимих 

зернових культур та ріпаку, проведення закупівлі мінеральних добрив на 

весняно-літній період, засипки та перевірки якості на посівну придатність 

насіння ярих культур під урожай 2013 року, вжити заходів щодо максимального 

залучення кредитних ресурсів для забезпечення сільськогосподарських 

підприємств коштами для придбання матеріальних ресурсів, своєчасної 

підготовки насіннєвого матеріалу, сільськогосподарської техніки, закупівлі 

господарствами мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів для 

проведення комплексу весняно-польових робіт 2013 року, забезпечити 

стабілізацію поголів’я худоби і птиці, особливо маточного, забезпечити 

постійний моніторинг використання коштів державного і місцевих бюджетів на 

підтримку підприємств агропромислового комплексу; тримати на постійному 

контролі стан виплати заробітної плати, не допускати виникнення 

заборгованості із її виплати, забезпечити проведення розрахунків орендарями за 

оренду землі та майна у 2012 році у повному обсязі відповідно до умов 

договорів, забезпечити  постійне проведення  товарних інтервенцій та 

ярмаркових заходов з метою стабілізації цінової ситуації на продовольчих 

ринках області,  стримування росту цін та надання можливості придбання 

населенням соціально значимих товарів  за доступними цінами, підвищити 

рівень проведення профорієнтаційної роботи серед сільської молоді з метою 

підготовки фахівців за державним замовленням для подальшої роботи на 

підприємствах аграрного сектору області тощо.   



24 листопада 2012 року за участю головного управління 

агропромислового розвитку проведено ярмарок-продаж 

сільськогосподарської продукції з нагоди Дня працівників сільського 

господарства. 

На  ярмарку, який відбувся на площі Б.Хмельницького, був представлений 

широкий асортимент продовольчих товарів за цінами товаровиробника: овочі, 

фрукти, соняшникова олія, мед, цукор, макаронні та круп’яні, кондитерські та 

хлібобулочні вироби, риба, м’ясні та ковбасні вироби.  

21 листопада 2012 року за ініціативи головного управління 

агропромислового розвитку проведено форум з питань інвестиційної 

привабливості агропромислового виробництва в області, за участю 

представників  Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

фінансових компаній, іноземних делегацій наукових співробітників, заступників 

голів районних державних адміністрацій з питань агропромислового комплексу, 

начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, 

керівників базових сільськогосподарських підприємств області. 

На форумі виступив начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко. 

Зокрема, від зазначив, що в аграрному комплексі області виробляється 

6,4% продовольчого зерна України, 2,2% - м’яса, 3% - молока, 2,8% - яєць. 

В області розроблені та реалізуються такі базові програми як 

«Центральний регіон – 2015» та «Стратегія економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області до 2020 року», якими передбачено формування 

позитивного інвестиційного іміджу, зокрема,  галузі тваринництва, 

запровадження у ній новітніх технологій виробництва, а також фінансова 

підтримка з обласного бюджету на проведення безкоштовного осіменіння корів 

в особистих господарствах населення, нарощення поголів’я великої рогатої 

худоби знам’янського типу поліської м’ясної породи, а також фінансова 

підтримка молочного скотарства із районних бюджетів. 

Загалом у 2011-2015 роках в області заплановано реалізацію 178 проектів 

(завдань) щодо розвитку АПК загальною вартістю 2 440 003,2 тис. грн., у тому 

числі,  у галузях: рослинництво - 62 проекти (567 037,7 тис.грн.), тваринництво -              

50 проектів (701 624,5 тис.грн.), харчова промисловість - 58 проектів                    

(932 219 тис.грн.) інші   - 8 проектів (239 122 тис.грн.). 

Основні принципи інвестиційної політики тут полягатимуть у поєднанні 

інвестицій з інноваціями завдяки вибору найбільш прогресивних проектів; 

раціональному розміщенні інвестиційних проектів з урахуванням економічних 

інтересів усіх його учасників. Загальним критерієм при цьому буде скорочення 

сукупних витрат фінансових, матеріально-технічних та енергетичних ресурсів, 

сприянні розвитку заготівельних і збутових кооперативів, складських та 

холодильних приміщень; поліпшенні транспортної та логістичної 

інфраструктури аграрного ринку,  сприяння розвитку місцевих 



сільськогосподарських ринків та ярмарків, забезпечення їх умовами для 

зберігання, обробки та пакування сільськогосподарської продукції, а також 

перевірки та контролю якості тощо. 

Інвестиційними пріоритетами, які реалізуються в області визначені: 

селекція у насінництві і тваринництві, розвиток елеваторного господарства, 

впровадження технологій промислового виробництва молока і м’яса,  

стабілізація і подальший розвиток садівництва, створення та модернізація овоче 

- і фруктосховищ, формування інфраструктури переробки кукурудзи, сої, 

ріпаку, як на фураж так і на нетрадиційні види палива. 

Впевнений, що реалізація стратегічних завдань та вибрана для цього 

тактика дозволять сформувати екологічно збалансований 

сільськогосподарський комплекс на основі максимально ефективного  

використання  існуючого  в області природно-ресурсного потенціалу, підтримки 

сталого розвитку сільських територій, нарощування виробництва продукції з 

більшою часткою доданої вартості та формування замкнених циклів 

виробництва сільськогосподарської продукції, вирощування екологічно чистої 

продукції і розвиток органічного виробництва, створення екологічного кластеру 

виробників сільськогосподарської продукції. 

15 листопада 2012 року делегація працівників аграрної сфери області 

взяла участь в  урочистостях з нагоди Дня працівників сільського 

господарства, які відбулися у м. Києві. 

14 листопада 2012 року  в Кіровоградському академічному обласному 

українському музично – драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького 

відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства, у 

якому взяли участь делегації від усіх районів області. 

Представників аграрної сфери привітали перший заступник голови 

облдержадміністрації  А.І. Ніколаєнко, голова обласної ради М.М. Ковальчук, 

начальник головного управління агропромислового розвитку С.А. Шевченко. 

Керівники області вручили нагороди працівникам сільського господарства 

області. 

Зокрема, Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства 

України» присвоєно: ЖУЛАЮ Юрію Олексійовичу – директору товариства з 

обмеженою відповідальністю «СВК Україна» Добровеличківського району; 

МАМАЛАТУ Дмитру Вікторовичу – директору сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Ясенівська» 

Олександрівського району; НЕЛЕНЮ Володимиру Васильовичу – директору 

товариства з обмеженою відповідальністю «Злагода» Онуфріївського району; 

ПІСТОЛЮ Сергію Івановичу – директору сільськогосподарського товариства з 

обмеженою відповідальністю «Степове» Новомиргородського району; орденом 

“За заслуги” IIІ ступеня нагороджені: МОСКАЛЬЧЕНКО ГригорійПетрович – 

директор приватного сільськогосподарського підприємства «Чечеліївське» 

Новгородківського району; ПОПЕЛЮХ Юрій Іванович – директор 



сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма 

«Зоря» Добровеличківського району; завідувачу машинно-тракторного парку 

ВСК «Колос» Компаніївського району ІВАХОВУ Валентину Анатолійовичу 

оголошено подяку Прем’єр-міністра України; Почесною грамотою Міністерства 

аграрної політики та продовольства України нагороджені: ЗУБАЛІЙ Андрій 

Панасович – директор ТОВ «Прогрес» Новомиргородського району; СЕРДЮК 

Надія Миколаївна – начальник відділу управління агропромислового розвитку 

Кіровоградської райдержадміністрації; СКЛЯРЧУК Анатолій Степанович – 

ветеринарний лікар ТОВ «Новолозуватське» Долинського району; СЛАДКОВ 

Анатолій Борисович – машиніст СВК «Нива» Компаніївського району; ТУМІН 

Володимир Леонідович – механізатор приватної агрофірми ім. Ульянова 

Новоукраїнського району; ЮРИН Леонід Олександрович – бригадир тракторної 

бригади СТОВ «Хутірське» Маловисківського району; Подяку Міністра 

аграрної політики та продовольства України оголошено: БОСОМУ Михайлу 

Леонідовичу – головному інженеру-механіку ТОВ «Прогрес» 

Новомиргородського району; ГОРІЛОМУ Миколі Володимировичу – 

механізатора ПОП імені «Гагаріна» Новоархангельського району; КОЗАРЧУКУ 

Руслану Юрійовичу – механізатору товариства з обмеженою відповідальністю 

«Злагода» Онуфріївського району; КРАВЧУК Ірини Василівни – доглядача 

свиней СТОВ «Зоря» Ульяновського району; ЛИСЕНКУ Миколі 

Володимировичу – трактористу ТОВ «Прогрес» Новгородківського району; 

СОЛОДУХІ Сергію Васильовичу – тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва тракторної бригади № 2                                  

ТОВ «УкрАгроКом» Олександрійського району; ШВИРИДУ Віталію Івановичу 

– комбайнеру тракторної бригади № 1 ДП дослідного господарства «Червоний 

землероб» Бобринецького району. 

Після урочистих зборів відбувся святковий концерт. 

14 листопада 2012 року у головному управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації відбулася церемонія відкриття Дошки пошани 

працівників сільського господарства області. 
 У церемонії відкриття взяли участь перший заступник голови 

облдержадміністрації  А.І. Ніколаєнко, голова обласної ради М.М. Ковальчук, 

начальник головного управління агропромислового розвитку С.А. Шевченко, 

народний депутат України Ю.О. Литвин, ветеран сільськогосподарського 

виробництва В.С. Клюй, голова обласної ради сільськогосподарських 

підприємств області А.І. Кузьменко. 

12 листопада 2012 року начальник головного управління 

агропромислового розвитку С.А. Шевченко провів прес – конференцію для 

представників засобів масової інформації, на якій поінформував про стан 

агропромислового комплексу області. 

Зокрема, він зазначив, що у січні – вересні 2012 року виробництво валової 

продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств склало               



6158  млн. грн. або 85,7% до відповідного періоду 2011 року, у тому числі по 

сільськогосподарських підприємствах – 3286 млн. грн. (81,5 %), господарствами 

населення – 2871,8 млн. грн. (91,1%); виробництво продукції рослинництва 

всіма категоріями господарств – 4661,4 млн. грн. або 82,0 % до аналогічного 

періоду 2011 року, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 

2929,2 млн. грн. (78,4%), господарствами населення – 1732,3 млн. грн. (88,8%); 

виробництво продукції тваринництва всіма категоріями господарств   –                 

1496,6 млн. грн. або 100 % до аналогічного періоду 2011 року, в тому числі по 

сільськогосподарських підприємствах – 357 млн. грн. (120,9%), господарствами 

населення – 1139,6 млн. грн. (94,8 %); темп промислового виробництва 

підприємств з виробництва харчових продуктів у січні - вересні  2012 року до 

відповідного періоду минулого року склав 105,1%. 

У галузі рослинництва, то незважаючи на досить несприятливі кліматичні 

умови  в цілому по області цього року очікуване виробництво зернових культур 

по всіх категоріях господарств прогнозується близько 2 млн. 339 тис. тонн, 

соняшнику 878 тис. тонн, цукрових буряків 585,7 тис. тонн, овочів                               

170 тис. тонн, картоплі 372 тис. тонн. 

Під урожай 2013 року по всіх категоріях господарств  посіяно озимих 

культур на зерно 357,5 тис. га, що складає 101% до прогнозованих показників, у 

тому числі 272,8 тис. га озимої пшениці, 82,8 тис. га ячменю та 1,8 тис. га жита, 

крім того посіяно ріпаку 54,1 тис. га, всього - 411,6 тис. га; під посів озимих 

зернових культур та ріпаку внесено мінеральних добрив 15,5 тис. тонн, або по 

38,2 кг/га в діючій речовині. Для формування урожаю майбутнього року  вже 

підготовлено та виорано 1104 тис. гектарів зябу, що складає 96% до прогнозних 

обсягів (1154,3 тис. га), в тому числі  глибокої оранки - 24,3 тис. гектарів. 

Станом на 1 жовтня 2012 року у господарствах усіх категорій 

налічувалось 136 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі корів –                  

68,1 тис. гол., свиней – 270,9 тис. гол., овець та кіз – 58,1 тис. гол., птиці усіх 

видів – 6080,8 тис. голів. У січні – вересні 2012р. виробництво м’яса в 

господарствах усіх категорій склало 47,4 тис. т, що на 4,4% більше порівняно з 

січнем–серпнем 2011р., яєць – 437,2 млн. шт. (на 1,8% більше). 

Обсяг вирощування худоби та птиці у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2012р. становив 13,7 тис. т, що на 

39,7% більше ніж у січні–вересні 2011р., в т.ч. великої рогатої худоби                             

– 2,6 тис. т (на 1,7%), свиней – 10,6 тис. т (на 47,3%), птиці – 0,4 тис. т                    

(у 31,4 р.б.). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до 

реалізації тварин на забій становило 105,7% (у січні–вересні 2011р.                          

– 105,1%).  

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі зросли на 4,1% та становили 461 г, свиней – на 26,7%               

(356 г). Порівняно з січнем–серпнем 2011р. в сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому 



поголів’ю) збільшився на 445 кг (на 15,6%) і становив 3301 кг. Несучість курей-

несучок збільшилась на 1 штуку та становила  252 яйця. 

7 листопада 2012 року начальник головного управління 

агропромислового розвитку С.А. Шевченко взяв участь та виступив на 

всеукраїнському семінарі з питань кадрового забезпечення аграрного 

комплексу, у якому взяли участь представники професійно-технічних закладів 

аграрної освіти, а також фахівці науково-методичного центру «Агроосвіта».. 

Зокрема, він відзначив, що діючу систему аграрної освіти в області 

складають чотири аграрних учбових заклади: Кіровоградський технікум 

механізації сільського господарства, який щорічно забезпечує підготовку 

близько 240 осіб за спеціальностями: експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового виробництва, монтаж, експлуатація та ремонт 

електротехнічних установ в агропромисловому комплексі;  бухгалтерський 

облік;  правознавство;  комерційна діяльність; Бобринецький технікум імені 

В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету - щорічно 

підготовлює 110 осіб за спеціальностями: - агрономія, землевпорядкування, 

організація виробництва; Компаніївський технікум ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного аграрного університету – щорічно підготовлює 

50 осіб за спеціальністю ветеринарна медицина; і Олександрійський технікум 

Білоцерківського національного аграрного університету - щорічно підготовлює 

70 осіб за спеціальностями: зоотехнія, ветеринарна медицина, організація і 

технологія фермерських господарств, бухгалтерський облік. 

Крім того, з 1973 року функціонує обласний комунальний навчально - 

курсовий комбінат «Аграрник», який, до речі, сьогодні нас гостинно приймає.  

Це єдиний навчальний заклад області, який здійснює перепідготовку та 

підвищення кваліфікації близько 1500 осіб робітничих кадрів для потреби 

агропромислового комплексу області в рік за спеціальностями: тракторист-

машиніст, машиніст холодильних установок, водій, електрогазозварник, 

електромонтер тощо. 

Стратегічний  напрямок у нашій співпраці з учбовими аграрними 

закладами - оновлення кадрового потенціалу на основі підготовки 

висококваліфікованих технологів, менеджерів та інших спеціалістів аграрної 

економіки, залучення до управління в агропромисловому комплексі 

талановитої, здібної молоді, використання можливостей її стажування  у 

потужних господарствах. 

Слід зауважити, що у питаннях кадрового забезпечення 

сільськогосподарського виробництва ми співпрацюємо з багатьма вищими 

навчальними закладами держави, у тому числі і за межами області.  

Серед них варто назвати Білоцерківський , Дніпропетровський,  

Миколаївський,  Одеський, Полтавський аграрні університети, Уманський 

національний університет садівництва та інші. 



6-7 листопада 2012 року у головному управлінні агропромислового 

розвитку проведено співбесіди з начальниками управлінь агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій щодо формування показників соціально-

економічного розвитку (аграрний комплекс) на 2013 рік. 

6 листопада 2012 року під час проведення наради с керівниками 

структурних підрозділів в обласній державній адміністрації поінформував 

про результати роботи галузі тваринництва області у січні – вересні 2012 

року. 

Станом на 1 жовтня 2012 р. у всіх категоріях господарств Кіровоградської 

області налічувалося 136 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі –                         

68 тис. корів; 271 тис. свиней; 58 тис. овець і кіз та більше 6 тис. птиці.  

Протягом січня – вересня поточного року  в усіх категоріях господарств 

збільшилася чисельність поголів’я овець та кіз – на 0,6 тис. голів, птиці – на 

211,8 тис. голів; скоротилось поголів’я великої рогатої худоби на 5,8 тис. голів 

(4,1%), в основному в особистих господарствах населення: найбільше 

скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби допущено 

господарствами Новомиргородського, Добровеличківського та Знам’янського 

районів. 

Cтаном на 1 листопада 2012 року від фізичних осіб подано документів на 

отримання дотації за утримання та збереження 13462 голів, на суму                          

7226,25 тис. грн.  

1 листопада 2012 року заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку Муха В.С. взяв участь у нараді з питань  

завершення комплексу осінніх польових робіт, стану посівів озимих 

культур, формування структури посівних площ, забезпеченості насінням 

ярих культур під урожай 2013 року, очікуваного виробництва основних 

сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив, розвитку 

садівництва і виноградарства у Міністерстві аграрної політики і 

продовольства України. 

30 жовтня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь у нараді з питань кадрового 

забезпечення агропромислового комплексу, яку проводив Міністр аграрної 

політики і продовольства України М.В. Присяжнюк. 

26 жовтня 2012 року у розгляді питань, які порушувалися під час 

особистого прийому громадян першим заступником голови 

облдержадміністрації Ніколаєнко А.І. 

Зокрема, порушувалися питання виділення та технічного оформлення 

земельних ділянок, захисту земельних прав,  відновлення земельної межі між 

сусідніми земельними ділянками. 

25 жовтня 2012 року перший заступник начальника головного 

управління агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у 

республіканській селекторній нараді з питань проведення комплексу 



збиральних робіт, стану галузі тваринництва, цінової ситуації на 

споживчому ринку та формування регіональних ресурсів зерна. 

Станом на 25 жовтня 2012 року озимі зернові культури із прогнозу             

354,7 тис. га посіяні на площі 357,4 тис. га (101% до прогнозу), у тому числі: 

озима пшениця – 272,8 тис. га (100%), озимий ячмінь – 82,8 тис. га (103%), 

озиме жито  – 1,8 тис. га (100%). Збирання зернових і зернобобових  культур 

проведено на площі 771,2 тис. га (97% до прогнозу), одержано                              

2 млн. 172,7 тис. тонн зерна  при середній урожайності 28,2 ц/га. Зернову 

кукурудзу із прогнозу 386,4 тис. га обмолочено на площі 362,7 тис. га (94%), 

намолочено 1 млн. 204,1 тис. тонн зерна,   урожайність - 33,2 ц/га. Сою зібрано 

на 157,9 тис. га (96%), валовий збір складає  181,2 тис. тонн, урожайність -          

11,5 ц/га. Соняшник обмолочено на площі 470 тис. га (97%), валовий збір 

становить 817,2 тис.тонн  при  урожайності -  17,4 ц/га. Цукрові буряки викопані 

на площі 11,1 тис. га (62%), валове виробництво складає 365,9 тис. тонн при 

середній урожайності - 328,6 ц/га. На цукрові заводи вивезено 347,6 тис. 

тонн.Оранку зябу проведено на площі 853,2 тис. га (104% до прогнозу),  у тому 

числі глибоку - на 23,7 тис. га. 

20 жовтня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

розвитку проведено ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції, 

продовольчих і непродовольчих товарів місцевого виробництва з нагоди 

Дня працівників харчової промисловості. 

На  ярмарку, який відбувся в «Експоцентрі» був представлений широкий 

асортимент продовольчих товарів за цінами товаровиробника: овочі, фрукти, 

соняшникова олія, мед, цукор, макаронні та круп’яні, кондитерські та 

хлібобулочні вироби, риба, м’ясні та ковбасні вироби.  

У заході взяли участь 72  сільськогосподарських підприємства,                           

27 підприємств харчової промисловості, 14 – облспоживспілки; було 

реалізовано 76,9 тонни продукції на загальну суму 691,6 тис.грн., зокрема:            

м’ясо свинини – 3,2 т; м’ясо яловичини -1,3 т; риба – 4,1 т; олія – 3 т; цукор –   

1,7 т; крупи в асортименті – 2,4 т; овочі – 14,6 т; борошно – 1,7 т; мед – 1,7 т; 

молочна продукція – 0,3 т;  яйця – 41 тис.штук  тощо. 

Під час проведення ярмарку спеціальними дипломами було відзначено 

переможців конкурсу якості «Кращі товари Кіровоградщини» у номінаціях 

«Продовольчі товари для населення», «Товари виробничо-технічного 

призначення» та у номінації «Роботи та послуги, які виконуються у побутовій та 

виробничій сферах».  

19 жовтня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь у презентації нової стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року. 

Стратегія розвитку Кіровоградщини до 2020 року розроблена спільно з  

Національним інститутом стратегічних досліджень і визначає основні засади 

розвитку області до 2020 року. 



Зокрема, в аграрній галузі - формування екологічно та економічно 

збалансованого сільськогосподарського комплексу на основі максимально 

ефективного використання існуючого в області природно-ресурсного 

потенціалу. Підтримка сталого розвитку сільських територій, створення 

сприятливих умов для життєдіяльності та підвищення добробуту населення 

області. Нарощування виробництва високоякісної продукції, формування 

замкнених циклів виробництва сільськогосподарської продукції, вирощування 

екологічно чистої продукції і розвиток органічного виробництва.  

11 жовтня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь у виїзному засіданні колегії 

облдержадміністрації з питання виконання заходів щодо забезпечення 

реалізації обласної програми «Центральний регіон – 2015» в 

Новоукраїнському  районі. 

9 жовтня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у республіканській селекторній нараді з 

питань проведення осінньо-польових робіт. 

Станом на 9 жовтня 2012 року кукурудза зібрана на площі 285,3 тис.га 

(74% до прогнозу), валовий збір становить  940 тис.тонн при урожайності               

32,9 ц/га; соняшник - на площі 421,8 тис.га (88% до прогнозу), урожайність -               

17,3 ц/га; цукрові бурякі - на площі 6,83 тис.га (38% до прогнозу), валовий збір 

становить  223,4 тис.тонн при урожайності 327,5 ц/га; просо та гречка зібрані 

повністю. 

Озимі культури посіяні на площі 315,2 тис.га (89% до прогнозу), у тому 

числі пшениця – на площі 252, 3 тис.га (93%); зорано 711, 2 тис.га (62% до 

прогнозу), глибокої – 20, 4 тис.га. 

 28 вересня 2012 року начальник головного управління 

агропромислового розвитку С.А. Шевченко взяв участь у засіданні колегії 

Міністерства аграрної політики і продовольства України, на якому 

розглянуто питання: стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

на  підприємствах АПК      за 8 місяців 2012 року, сучасний стан та перспективи 

розвитку виробництва сої в Україні до 2017 року, розробка проектів 

землеустрою, що забезпечить еколого-економічне обгрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь тощо. 

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних 

підприємствах галузі АПК області відсутня. 

Останнім часом відбувається збільшення посівних площ сої в  області.  

З 2000 року їх обсяги зросли майже у 55 разів – з 3,1 тис. га до                         

171,3 тис. га  у 2012 році, а питома вага сої у структурі посівних площ зросла з 

0,2%  до 9,5 %.  

Якщо у 1990-2000 роках  господарства області вирощували 2-3% сої від 

загальних валових зборів по Україні, то у 2005-2006 рр. вони склали 13%, а у                     

2009-2011 рр. були в межах 9-10 %.  



За прогнозними розрахунками до 2017 року частка сої у структурі 

посівних площ області з урахуванням науково - обґрунтованого рівня, щороку 

повинна становити не менше 10 %, тобто близько 158,5 тис. га.  

Збільшення валових зборів сої в регіоні буде обумовлена, як за рахунок 

розширенням площ посіву, так і підвищення її урожайності, що є наслідком 

спрямованої селекційної роботи провідних наукових установ країни, в тому 

числі і Кіровоградської ДСГДС ІСГСЗ НААН. 

25 вересня 2012 року за ініціативою головного управління 

агропромислового розвитку проведено розширену нараду з участю заступників 

голів, начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій 

на якій розглянуто питання: державної підтримки аграрного сектору 

економіки у 2012 році  та основні підходи використання коштів державної 

підтримки АПК на 2013 рік, особливості страхування 

сільськогосподарської продукції у  2012 році з державною підтримкою, 

підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу за січень – 

червень 2012 року та очікувані показники за січень – вересень 2012 року. 

20 вересня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь у виїзній розширеній нараді під 

головуванням голови облдержадміністрації з питання виконання заходів 

щодо забезпечення реалізації обласної програми «Центральний регіон – 

2015» в Олександрівському районі. 

20 вересня 2012 року перший заступник начальника головного 

управління агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у 

республіканській селекторній нараді з питань проведення комплексу 

збиральних робіт, стану галузі тваринництва, цінової ситуації на 

споживчому ринку та формування регіональних ресурсів зерна. 

15 вересня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено ярмарок - продаж 

сільськогосподарської  продукції  з широким залученням агроформувань 

районів, присвячений Дню міста Кіровограда. 

13 вересня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь у виїзному засіданні колегії обласної 

державної адміністрації, на якому розглянуто питання реалізації обласної 

програми «Центральний регіон -2015» у Добровеличківському  районі. 
Цього ж дня він провів виїзний прийом громадян, які мешкають у 

Добровеличківському районі, під час якого порушувалися питання 

врегулювання земельних відносин, створення фермерського господарства, 

оподаткування. 

12 вересня 2012 року  начальник головного управління 

агропромислового розвитку Шевченко С.А. та його заступник Муха В.С. взяли 

участь у кущовій нараді – семінарі з питань особливостей вирощування 

озимих зернових і технічних культур, ведення землеробства при зміні 



кліматичних умов, яка відбулася  на базі ПП АФ «Славутич» (м. Бобринець) із 

запрошенням керівників і головних агрономів господарств  Бобринецького, 

Долинського, Устинівського, Новгродківського, Компаніївського районів. 

 Із інформацією про хід осінньо – польових робіт та посів озимих культур 

під урожай 2013 року виступив начальник головного управління 

агропромислового розвитку Шевченко С. А. 

11 вересня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку Шевченко С.А. взяв участь та виступив на   нараді – семінарі з 

питань проведення посіву озимих культур під урожай 2013 року, який 

проводився на базі СТОВ «Мир» (с. Іванівка, Кіровоградського району), на якій 

розглянуті питання про застосування новітніх технологій у підготовці грунту та 

посіву озимих зернових культур, специфіка системи захисту озимих культур від 

шкодочинних організмів залежно від погодних умов в осінній період. 

10 вересня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у програмі «Тема дня» Кіровоградської 

обласної телерадіокомпанії з питань організації оптового ринку 

сільськогосподарської продукції в області, забезпечення населення 

плодоовочевою продукцією. 

10 вересня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у нараді з керівниками структурних 

підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та 

відомств України, керівниками сільськогосподарських підприємств щодо 

виробництва овочевої, плодоягідної продукції та картоплі 

сільськогосподарськими товаровиробниками області, закупівлі плодоовочевої 

продукції закладами охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, 

пенітенціарної служби.     

Він, зокрема зазначив, що у нинішньому році під овочеві культури було 

відведено 16 тисяч га. орних земель, з яких: капусти - 1,8 тис. га., огірків – 2 тис. 

га., а 4,2 тис. га - під картоплею. При цьому, врожай картоплі склав 406 тис. 

тонн (при потребі населення області у 105 тис. тонн). Під фруктовими деревами 

у плодоносному віці в області зайнято 2 тис. га, під ягідниками – 61 га.                    

14 провідним сільгосппідприємствам області було виділено з державного 

бюджету 3 млн. грн. – на розвиток садівництва. І якщо минулого року в області 

було зібрано до 25 тисяч тонн плодово-овочевої продукції, то нинішнього року 

очікується зібрати 27 тис. тонн. 

31 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко та його заступники взяли участь у республіканській 

селекторній нараді з питань підготовки до посіву озимих культур, цінової с 

ситуації на продовольчому ринку та державної підтримки галузі 

тваринництва. 

30 серпня 2012 року на базі Кіровоградської державної 

сільськогосподарської дослідної станції (с. Созонівка   Кіровоградського 



району) відбувся науково - практичний семінар з питання «Системи 

обробітку ґрунту та сівба озимих культур під урожай 2013 року», за участю 

представників місцевих органів влади, керівників і спеціалістів головного і 

районних управлінь агропромислового розвитку, голів районних рад 

сільськогосподарських товаровиробників, керівників агроформувань, агрономів 

– насіннєводів.  

На семінарі виступили: заступник голови облдержадміністрації 

Кузьменко С. А., начальник головного управління агропромислового розвитку 

ОДА  Шевченко С. А., директор Кіровоградської ДСГДС Савранчук В. В. 

 30 серпня 2012 року на базі ТОВ АФ ім. Чкалова Новомиргородського 

району  відбувся День Поля по презентації гібридів соняшнику фірми 

«Сингента», технологіях вирощування та захисту сільськогосподарських 

культур, від шкідників хвороб та бур’янів. У заході взяв участь заступник 

начальника головного управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації  - Муха В. С. 

29 серпня 2012 року на базі Кіровоградської ДСДС в с. Новоселиця   

Ульяновського району відбувся кущовий семінар – нарада з питання 

«Система обробітку ґрунту та сівба озимих культур під урожай 2013 року». 
У нараді взяли участь заступники голів райдержадміністрацій 

Вільшанського, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, 

Новоархангельського, Ульяновського, керівники та спеціалісти районних 

управлінь агропромислового розвитку та керівники агроформувань. 

На нараді виступили начальник головного управління агропромислового 

розвитку ОДА Шевченко С. А., в.о. директора Кіровоградської ДСДС              

Соколюк Л. П.,  .о. начальника – головного державного інспектора захисту 

рослин Кіровоградської області Волошина О. Ф. 

23 серпня 2012 року на базі ФГ «Елема» (Новомиргородський район) 

відбувся День Поля з питання «Новітні генетичні рішення компанії Pioneer 

та системи захисту рослин від DuPont – для сучасного 

сільськогосподарського виробництва», на якому розглянуто питання щодо 

захисту рослин кукурудзи та соняшнику від бур’янів, хвороб та шкідників, 

презентувались гібриди кукурудзи та соняшнику Pioneer.    

23 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко під час розширеного засідання колегії обласної 

державної адміністрації проінформував про стан виплати компенсацій за 

утримання молодняку великої рогатої худоби в області. 

Зокрема, він відмітив, що поточного року Урядом України започатковано 

нову програму підтримки селян у частині надання їм компенсації за утримання 

та збереження молодняку великої рогатої худоби відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246.  

Станом на 15 серпня 2012 року в області, за даними проведеної 

ветеринарними працівниками інвентаризації, налічується більше 17 тис. голів 



молодняку великої рогатої худоби до 15-и місячного віку (з містами), в т.ч. 

проідентифіковано станом на 15 серпня 2012 року - 12805 голів, що складає 

74,5% від наявного молодняку. 

Аналіз виконання завдання на липень 2012 року свідчить, що найбільшу 

кількість поданих документів від особистих господарств населення (фізичних 

осіб) подано від Ульяновського району, відсоток виконання якого складає 

144,7%, від 135,2% до 106,1% - Компаніївського, Бобринецького, 

Маловисківського та Новоукраїнського районів. 

Динаміка нарахування та виплати спеціальної бюджетної дотації за 

молодняк великої рогатої худоби свідчить, що якщо на  1 червня  2012  року  

було подано  документи  від  77  осіб  на суму 74,25  тис. грн. 

(Новомиргородський та Ульяновський райони), а на 1 липня  поточного року від  

321  фіз. осіб  на суму 251 тис. грн. (за виключенням Новгородківського, 

Онуфріївського, Світловодського та Устинівського районів) то станом на 1 

серпня 2012 року їх надано усіма районами від 1742  фізичних осіб  на суму 

1571,5 тис. грн. Значну роботу проведено в особистих селянських господарствах 

Бобринецького, Ульяновського, Новоархангельського, Долинського, 

Кіровоградського та Новгродківського районів, якими станом на 1 серпня                      

2012 року подано на дотацію найбільшу кількість молодняку великої рогатої 

худоби (від 396 до 181 голів). Проте, від фізичних осіб Онуфріївського, 

Устинівського, Голованіського, Вільшанського, Новомиргородського та 

Світловодського районів подано документів на отримання дотації у кількості 

від 12 до 78 голів, що свідчить про вкрай низьку організаційну та 

роз’яснювальну роботу проведену на місцях з сільськими, селищними і 

міськими радами та фізичними особами та унеможливлює виконання у повній 

мірі зазначеної постанови. 

23 серпня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено ярмарок - продаж 

сільськогосподарської  продукції  з широким залученням агроформувань 

районів, присвячений Дню незалежності України. 

17 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у засіданні колегії Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, на якому розглядалися питання про 

підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу України за перше 

півріччя 2012 року, виконання місцевими органами виконавчої влади завдань, 

спрямованих на розвиток галузі тваринництва, ситуацію на ринку цукру в 

2012/13 маркетинговому році, стан  підготовки підприємств цукрової галузі до 

сезону цукроваріння. 

Цього ж дня він взяв участь у роботі наради з питань компенсації вартості 

електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях. 

14 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко провів прес – конференцію для представників 



засобів масової інформації, на якій поінформував про стан агропромислового 

комплексу області. 

Зокрема, він відзначив, що аграрний комплекс області – багатогалузевий, 

його основу складають майже  4,5 тисячі підприємств, у ньому зайнята п’ята 

частина населення області, задіяно більше 12% основних фондів, у ньому 

виробляється 6,4% продовольчого зерна України, 3,2% - м’яса, 2,8% - молока, 

2,2% - яєць. Щорічно у середньому в області виробляється валової продукції 

сільського господарства на суму більшу ніж 3,5 млрд. грн., вирощується                   

2,5 млн. тонн зерна (у 2008 та 2011 роках – більше 3 млн.тонн), до 700 тис. тонн  

цукрових буряків, більше 500 тис. тонн  насіння соняшнику; середньорічна 

урожайність зернових культур становить 28,1 ц/га, цукрових буряків –                 

276,5 ц/га, соняшнику – майже 15 ц/га;  виробляється більше  55 тис. тонн м’яса, 

350 тис. тонн молока, 300 млн. штук яєць. Харчова промисловість включає п’ять 

основних галузей: м’ясна, молочна, оброблення зерна, олієжирова та цукрова 

(Крім цього, в області працюють підприємства перероблення овочів та фруктів, 

спиртової галузі, виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв, пива, 

хліба та хлібобулочних виробів, кормів для тварин). Підприємства харчової 

промисловості спроможні переробити протягом року  200 тис. тонн худоби та 

птиці, 400 тис. тонн молока, 520 тис. тонн насіння соняшнику, 3 млн. тонн 

цукрових буряків, виробити 180 тис. тонн борошна, до 100 тис. тонн круп,               

300 тис. тонн комбікормів. 

10 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у всеукраїнському проекті радіо                 

«Ера-ФМ» «Коло запитань». 

У рамках зазначеного проекту керівник головного управління 

поінформував про здобутки та проблеми агропромислового комплексу 

Кіровоградщини. 

Зокрема, він зазначив, що в області завершено збирання ранніх зернових і 

зернобобових культур: валове виробництво зерна склало 950,6 тис. тонн при 

середній урожайності 24,4 ц/га (площа збирання - 399,1 тис. га).  

Вищу від середніх показників урожайність ранніх зернових і 

зернобобових культур отримали господарства Гайворонського - 30,6 ц/га, 

Новоархангельського - 30,4 ц/га, Знам’янського - 30,0 ц/га, Голованівського - 

28,6 ц/га  районів.  

За січень – червень 2012 року усіма категоріями господарств області: 

реалізовано на забій 34,7 тис. тонн худоби і птиці в живій вазі (105,5% до 

аналогічного періоду 2011 року); вироблено 157,1 тис. тонн молока (93,5%); 

вироблено 296,4 млн. штук яєць (99,6%).  

Сільськогосподарськими підприємствами за даний період:  реалізовано на 

забій 8,9 тис. тонн худоби і птиці в живій вазі, що на 2,5 тис. тонн (39,1% більше 

минулого року); вироблено 23,1 тис. тонн молока, що на 1,9 тис. тонн (9%) 

більше 2011 року; вироблено 116,9 млн. штук яєць. 



Станом на 1 липня 2012 року у господарствах усіх категорій налічувалось:  

146,5 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі корів – 68,4 тис. гол.; 

свиней – 270,6 тис. гол.; овець та кіз – 61,8 тис. гол.; птиці усіх видів –                 

6412,2 тис. голів.  

В значній кількості сільськогосподарських підприємств простежується 

поступове нарощення чисельності поголів’я майже усіх видів 

сільськогосподарських тварин. Зокрема,  порівняно з 1 січня 2012 року у 

господарствах усіх категорій поголів’я великої рогатої худоби збільшено на  

28,7 тис. голів (24,6%), у тому числі корів - на 3,6 тис. гол (5,5%), овець та кіз- 

на 17,6 тис. голів (39,8%), птиці усіх видів - на 1762,8 тис. голів (37,9%). 

9 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у розширеній нарді з питань виконання 

завдань обласної програми «Центральний регіон – 2015» у Новгродківському 

районі. 

3 серпня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко та його заступники взяли участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення жнив, підготовки до посіву озимих 

культур, цінової с ситуації на ринку молока та державної підтримки галузі 

тваринництва. 

Під час проведення наради порушувалися питання стану виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від  23 квітня 2012 року №342 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  2 березня 2011 року 

№246», зокрема було зазначено, що  станом на 1 серпня подано документи на 

отримання дотації на 1909 голів молодняку на суму 923 тис.грн. 

Найкраще проводиться робота сільськими головами Новоукраїнського 

(159 гол,), Маловисківського (150), Новгородківського (174 ), Бобринецького 

(200), Ульяновського (230). Незадовільно проводиться робота по виконанню 

даної постанови у Добровеличківському (8 гол), Новоархангельському               

(9), Онуфріївському (10), Устинівському (12) районах. 

31 липня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко взяв участь у програмі Кіровоградської обласної 

телерадіокомпанії «Тема дня», присвяченій питанню створення в області 

сільськогосподарського оптового ринку.  

30 липня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко під час проведення наради с керівниками структурних 

підрозділів в обласній державній адміністрації поінформував про заходи щодо 

створення в області Центру єдиної оптової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. 

Зокрема, керівник головного управління зазначив, що з метою реалізації 

завдання вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід створення ОРСП, а також 

проведено ґрунтовний аналіз стану законодавчої бази з цього питання; 

з’ясовано можливі джерела фінансової підтримки оптових ринків 



сільськогосподарської продукції; обраховано фактичний фонд споживання 

основних продуктів харчування в області та обсяги продажу 

сільськогосподарської продукції у торговельній мережі і на ринках та проведені 

орієнтовні розрахунки річного обороту сільськогосподарської продукції на 

оптовому ринку у Кіровоградській області та необхідної для цього обороту 

площі земельної ділянки; визначено потенційні земельні ділянки для 

розміщення ОРСП, зокрема в м. Кіровограді – 2 ділянки (20 та 17,6 га), у м. 

Олександрії – 4 ділянки (10, 15, 18, 21 га), а також з’ясовано щодо наявної 

інфраструктури зазначених ділянок; розглянуті можливі, у рамках чинної 

законодавчої бази, моделі державно-приватного партнерства при будівництві та 

експлуатації сучасного ОРСП в області; Розгорнута тісна співпраця з 

Нижньосілезьким агентством з економічного співробітництва  республіки 

Польща  щодо створення Центру оптової торгівлі в області. 

27 липня 2012 року начальник головного управління агропромислового 

розвитку С.А. Шевченко та його заступники взяли участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення жнив та державної підтримки 

галузі тваринництва. 

Під час проведення наради були підведені попередні підсумки збирання 

ранніх зернових культур, визначені завдання щодо розвитку галузі 

тваринництва, зокрема виконання постанови  Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2011 року № 246 щодо підтримки розвитку підприємств 

агропромислового комплексу за рахунок бюджетної тваринницької дотації а 5 

напрямками діяльності, а саме: спеціальної бюджетної дотації фізичним особам 

за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби; часткового 

відшкодування: вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів 

молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності; відсоткової 

ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію 

тваринницьких комплексів, придбання технологічного обладнання та 

механізмів, закупівлю тварин і птиці; вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а 

також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для 

тваринництва і птахівництва; витрат на закупівлю установки індивідуального 

доїння вітчизняного виробництва – до 5000 гривень за одиницю. 

24 липня 2012 року на Кіровоградщині з робочою поїздкою перебував 

Міністр аграрної політики та продовольства України Присяжнюк М.В. 

 У ході робочої поїздки він ознайомився із станом посівів кукурудзи та 

соняшнику у Кіровоградській державній сільськогосподарській станції. Під час 

спілкування Микола Присяжнюк зазначив, що міністерство аграрної політики і 

продовольства України задоволене врожайністю, технологіями вирощування 

зернових і підготовкою аграріїв до осінньо-польових робіт на Кіровоградщині;  

організацією роботи в особистому селянському господарстві Кириченка 

В.О., який займається розведенням племінних кролів,  



технологією та виробництвом  ПрАТ «Креатив», який є одним із 

провідних виробників соняшникової олії, маргаринів і жирів. Під час 

спілкування Міністр аграрної політики та продовольства України зазначив, що 

зараз розробляються заходи щодо впровадження форвардного фінансування з 

метою допомоги при вирощуванні якісних сортів соняшника; 

виробництвом сільськогосподарської техніки на ПАТ «Червона зірка». У 

ході ознайомлення Микола Присяжнюк відзначив, що на даний міністерством 

проводяться консультації щодо створення чіткої моделі розвитку сільського 

господарства. з сільськогосподарськими машинобудівниками   

Міністр аграрної політики та продовольства України Присяжнюк М.В. 

провів нараду з питань особливостей розвитку аграрного сектору 

Кіровоградської області та стратегії розвитку українського села, у який взяли 

участь керівники обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій та районних рад, органів місцевого самоврядування та аграрних 

формувань області. Загалом близько 600 осіб. 

Під час проведення наради порушувалися питання взаємодії сільських та 

селищних рад з органами виконавчої влади з питань вирішення проблем 

територіальних громад, розвитку фермерства у Кіровоградській області 

кадрового забезпечення сільських територій, розвитку спортивного руху на 

сільських територіях тощо. 

Зокрема, Міністр аграрної політики та продовольства України зауважив, 

що відпрацьовується спеціальна програма на рівні Національного банку 

України щодо надання аграріям довгострокових кредитів, крім цього, 

коментуючи вплив зернотрейдерів на цінову ситуацію на ринку зерна. Микола 

Присяжнюк зауважив, що було б доцільно відходити від практики регулювання 

цін на хліб надаючи перевагу  впровадженню адресної дотації 

На завершення робочої поїздки Міністр аграрної політики та 

продовольства України Присяжнюк М.В. взяв участь у програмі «Тема дня», 

присвяченій питанням розвитку аграрного сектору,  на обласному телебаченні. 

18 липня 2012 року начальник головного управління Шевченко С.А. та 

заступник начальника головного управління Муха В.С. перевіряли хід 

проведення польових робіт у сільськогосподарських підприємствах 

Бобринецького району. 

Під час зустрічей керівниками сільгосппідприємств висловлювалися 

думки щодо надзвичайної ситуації  в агропромисловому комплексі району, 

зокрема, зниження врожайності внаслідок несприятливих погодно – 

кліматичних умов (нетипові і вкрай несприятливі погодні умови, які створилися 

на території області в осінній період, впродовж передпосівного та посівного 

періодів озимих культур та в період проведення комплексу весняно-польових 

робіт негативно вплинули і на вирощування сільськогосподарських культур 

господарствами Бобринецького району).  



Разом з тим, поряд з об’єктивними факторами на незадовільний стан 

посівів сільськогосподарських культур та їх урожайність вплинули й порушення 

технології вирощування сільгоспкультур та недотримання господарствами 

району науковообгрунтованої структури посівних площ, зокрема за останні 10 

років площа зернових і зернобобових культур в середньому по району склала 

39% (по області 50%), а площа посіву соняшнику 42% (по області 23%), у 2011 

році 27%  та 55% відповідно. На значних площах посів сільгоспкультур 

проведено  по гірших попередниках при недостатній забезпеченості ґрунту 

поживними речовинами, що вплинуло на їх урожайність.  

З метою зменшення негативного впливу природно - кліматичних ризиків, 

головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації 

подано лист Міністерству аграрної політики та продовольства України щодо 

включення Кіровоградської області до переліку областей, які постраждали під 

час посухи у 2012 році, аграріям району рекомендовано страхувати посіви 

сільськогосподарських культур, що значно зменшить понесені затрати вразі їх 

загибелі та пересіву. Для забезпечення  вирощування сільгоспкультур урожаю 

2013 року господарствам району рекомендовано: переглянути структуру 

посівних площ під посів озимих культур;  підготувати    парові    площі   та    

площі   кращих   попередників, що вивільнились, під  посів озимих культур;   

забезпечити прогнозовані обсяги засипки насіннєвого матеріалу озимих 

зернових культур високих репродукцій тощо.   

6 липня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення жнив, формування регіональних і 

державних ресурсів зерна, цінової ситуації на зерновому ринку.  

5 липня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань державної підтримки галузі тваринництва. 

21 червня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко під час розширеного засідання 

колегії обласній державній адміністрації проінформував про готовність 

господарств області до проведення збирання ранніх зернових і зернобобових 

культур. 

15 червня 2012 року керівники головного управління агропромислового 

розвитку взяли участь у республіканській селекторній нараді з питань 

тваринництва, на якій було розглянуто: підсумки роботи галузі тваринництва за 

п’ять  місяців 2012 року; забезпечення прийняття відповідних документів у 

фізичних осіб для виплати спеціальної бюджетної дотації за молодняк великої 

рогатої худоби; стан ідентифікації та реєстрації молодняку великої рогатої 

худоби, що належить фізичним особам. 

8 червня 2012 року керівники головного управління агропромислового 

розвитку взяли участь у республіканській селекторній нараді з питань 



виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 

року № 246», зокрема в частині забезпечення прийняття відповідних документів 

у фізичних осіб для виплати спеціальної бюджетної дотації за молодняк великої 

рогатої худоби. 

29 травня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у засіданні колегії 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. На засіданні 

колегії були розглянуті питання: підсумки проведення весняно-польових робіт 

2012 року; підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу України 

у першому кварталі 2012 року; стан погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах АПК за 4 місяці 2012 року. 

14 травня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 

поточному році. 

28 квітня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено передтравневий ярмарок - продаж 

сільськогосподарської  продукції  з широким залученням агроформувань 

районів. 

28 квітня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення комплексу весняно-польових робіт, 

стану галузі тваринництва та цінової ситуації на продовольчому ринку в 

поточному році. 

20 квітня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення комплексу весняно-польових робіт та 

цінової ситуації на продовольчому ринку в поточному році. 

17 квітня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко під час проведення наради с 

керівниками структурних підрозділів в обласній державній адміністрації 

поінформував про хід проведення комплексу весняно-польових робіт в 

області. 

10 квітня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко під час проведення наради с 

керівниками структурних підрозділів в обласній державній адміністрації 

поінформував про стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в 

області. 

7 квітня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено передвеликодній ярмарок - продаж 



сільськогосподарської  продукції  з широким залученням агроформувань 

районів. 

6 квітня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у республіканській 

селекторній нараді з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 

2012 році. 

31 березня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено ярмарок - продаж 

сільськогосподарської  продукції  з широким залученням агроформувань 

районів. 

30 березня 2012 року перший заступник начальника головного 

управління агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у 

республіканській селекторній нараді з питань проведення комплексу весняно-

польових робіт та цінової ситуації на продовольчому ринку.  

22 березня  2012 року керівники головного управління агропромислового 

розвитку взяли участь у проведенні  круглого  столу на тему: «Якісне 

агрострахування в Україні за державної підтримки», на якому були присутні  

начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, 

представники страхових кампаній, керівники агроформувань області. 

19 березня 2012 року перший заступник начальника головного 

управління агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко під час проведення 

наради с керівниками структурних підрозділів в обласній державній 

адміністрації поінформував про стан підготовки до проведення комплексу 

весняно-польових робіт 2012 року в області. 

6 березня 2012 року керівники головного управління агропромислового 

розвитку взяли участь у республіканській селекторній нараді з питань  

підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт. 

3 березня 2012 року за участю головного управління агропромислового 

комплексу в обласному центрі проведено ярмарок - продаж 

сільськогосподарської  продукції за участю сільгосптоваровиробників від 

районів. 

3 березня 2012 року керівники головного управління агропромислового 

розвитку взяли участь у республіканській селекторній нараді з ситуації, що 

склалася на ринку молока, молокопродуктів та продуктів харчування. 

2 березня 2012 року на базі Кіровоградського інституту 

агропромислового виробництва за сприяння головного управління 

агропромислового розвитку відбувся науково-практичний семінар з питань 

підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах                 

2012 року за участю представників місцевих органів влади, фахівців управлінь 

агропромислового розвитку, керівників та агрономів агроформувань різних 

форм власності, викладачів та студентів вищих навчальних закладів області 

аграрного профілю.  



29 лютого 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у розгляді питань, які 

порушувалися під час особистого прийому громадян голови 

облдержадміністрації С.М. Ларіна  

3 лютого 2012 року під головуванням першого заступника міністра 

аграрної політики і продовольства України М.Д. Безуглого відбулася 

регіональна нарада з питань підготовки до проведення комплексу весняно-

польових робіт у поточному році, у якій взяли участь керівники Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, заступники голів, начальники 

головних управлінь агропромислового розвитку Донецької, Дніпропетровської, 

Запорізької, Черкаської облдержадміністрацій, науковці тощо. 

Учасники наради ознайомилися з сучасними науковими здобутками в 

сфері селекції та насінництва, розглянули питання щодо стану озимих та 

особливості догляду за посівами, проведення комплексу весняно-польових робіт 

в умовах 2012 року, а також стану підготовки господарств регіонів до 

проведення комплексу весняно-польових робіт поточного року.                                                               

19 січня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко взяв участь у розгляді питань, які 

порушувалися під час особистого прийому громадян першим заступником 

голови облдержадміністрації Ніколаєнко А.І. 

17 січня 2012 року перший заступник начальника головного управління 

агропромислового розвитку В.Г. Ніколаєнко під час проведення наради с 

керівниками структурних підрозділів в обласній державній адміністрації 

поінформував про стан реалізації завдань, визначених обласною програмою 

«Центральний регіон – 2015», в агропромисловому комплексі області. 


