Про здобутки та перспективи розвитку галузі
Коли листки календаря відраховують третю неділю листопада, у працівників сільського
господарства – свято. Цього дня, який, по суті, увінчує напружений, сповнений клопотами
хліборобський рік, буде не тільки уславлено кращих працівників сільського господарства,
але й проаналізовано трудові здобутки, деякі прорахунки і накреслено плани на майбутнє.
Про те, як працювала аграрна галузь району в нинішньому році, які її перспективи, –
розмова з начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації М. І.
ЧЕРНУХОЮ.
– Миколо Івановичу, завтра ваше професійне свято. В такі дні здебільшого говорять
про здобутки. Чи тішать селян результати цьогорічного врожаю?
– День працівників сільського господарства – це справді всенародне свято, визнання
державою звитяжної хліборобської праці на благо України, це хвала мозолястим рукам
селян, що знають справжню ціну хлібу. Ми усвідомлюємо, як нелегко сьогодні працювати
на землі. Але лише завдяки наполегливій праці й умілому господарюванню досягнення в
сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. Нарощування обсягів
виробництва зерна, іншої продукції поєднуються з поступовим підвищенням їх
конкурентоспроможності, безперебійним задоволенням потреб харчової та переробної
промисловості в сировині, утворенням сталого експортного потенціалу держави. Це
завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше й більше наповнюються
високоякісними українськими продуктами, а в кожній оселі є хліб і до хліба.
Цьогоріч трудівники нашого району попрацювали непогано. Всіма категоріями
господарств станом на 1 листопада 2014 року зібрано зернових та зернобобових культур на
площі 447 га, картоплі – 1460 га, овочів – 156 га, кормових культур – 1042 га, що становить
100 відсотків до посіяних та посаджених площ. На цю дату зорано на зяб 1500 га під
урожай 2015 року, що становить 100,1% до запланованого.
Завдячуючи ПП Фотул М. І., ПП Русин І. І., ПП Бобаль В. В., ТзОВ „Ровакс”, ДП
„Кооппром”, які займаються випіканням хліба, кожен мешканець району може придбати
якісну продукцію.
– Свалявщина здавна мала розвинуте тваринництво. Яку позицію займає район у цій
важливій галузі тепер?
– На жаль, все частіше чуємо про те, що сьогодні тваринництво – вимираюча галузь. Та й
самі бачимо, що ферми зникли: одні розібрали до фундаментів, у деяких селах приміщення
ще стоять, та тільки ніхто там не мукає. Звісно, така тенденція викликає тривогу. Протягом
січня–вересня 2014 року в усіх категоріях господарств утримувалось 5930 голів великої
рогатої худоби, у тому числі 4345 корів, 11107 свиней, 5022 овець та кіз, 131,3 тис. голів
птиці.
Вироблено 1619 тонн м’яса, 13114 тонн молока, 10054 тисяч штук яєць.
– Чи стимулює цю галузь держава?
– Протягом 2013–2014 рр. сума виплачених дотацій склала 477,7 тис. грн. за утримання та
збереження молодняку ВРХ. Для забезпечення подальшого розвитку тваринництва та з
метою збільшення чисельності поголів’я худоби за рахунок штучного відтворення у районі
діє Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва. Щоб покращити

селекційно-племінну роботу та здешевити для власників великої рогатої худоби вартість
послуг, у 2014 році з районного бюджету виділено 13,6 тис. грн. Згідно з „Програмою
розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010–2015 роки” 64
громадянам району здійснено доплату за наявне та нарощене поголів’я овець на суму 14,6
тисячі гривень.
– Миколо Івановичу, наразі маєте нагоду назвати кращі сільськогосподарські
підприємства та їхніх керівників.
– Особливо теплі вітання й подяку за роботу та вагомий внесок у розвиток економіки
району хочеться висловити трудовим колективам ФГ „Шнелцер і К” (керівник Є.
Шнелцер), ФГ „Закарпатшампіньйон” (Ю . Грига), НВА „Племконецентр” (М. Головач),
ФГ „Мік” (В. Калабішка), ФГ „У Газди” (В. Фенинець), ФГ „Поповичі – 3” (І. Попович),
ПП Гнаткович В. Злагоджена та стабільна робота працівників і керівників даних
підприємств була неодноразово відзначена грамотами обласної й районної державних
адміністрацій.
На території Свалявщини 50 особисто селянських господарств утримують 2800
бджолосімей, значна частина яких припадає на В. В. Гнатковича, О. Я. Пронтекера, П. А.
Личка, І. Є. Добоша, В. С. Тацея, М. М. Мадяра.
Окремо хочеться відзначити ФГ „Закарпатшампіньйон” за активну участь у проведенні
ярмаркових заходів з реалізації продукції власного виробництва (свіжих та консервованих
печериць). Продукція даного господарства користується попитом як на території району,
так і за його межами.
Племінний репродуктор НВА „Племконецентр” займається розведенням української
гірсько-карпатської породи овець та є суб’єктом племінної справи з розведення коней
гуцульської породи. За рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках
Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2007–2013
„Племконецентром” провів реконструкцію двох телятників під конюшні та
адміністративно-навчальні приміщення центру розведення і популяризації коней на суму 2
млн. грн. Вартість проекту становить 6 мільйонів гривень. До речі, на базі санаторію
„Квітка полонини” щорічно відбувається Свято гуцульського коня.
– Навіть попри економічні негаразди селянин знає, що і як йому робити. Це люди, які
найменше бідкаються, а працюють чи не найважче. Якими будуть ваші вітальні слова
для трудівників цієї галузі?
– Шановні сільгоспвиробники! Від щирого серця вітаю вас з професійним і водночас
всенародним святом – Днем працівників сільського господарства. Сподіваюся, що наші
спільні зусилля примножать здобутки Свалявщини, сприятимуть її розвитку, плани
втіляться у реальність задля підвищення рівня життя людей. Бажаю всім працівникам
агропромислового комплексу міцного здоров’я на довгі роки, достатку, високих урожаїв,
надоїв молока, приростів тварин, вагомих здобутків. Щастя вам і вашим родинам,
благополуччя, миру і злагоди. Хай у кожного на столі буде святий хліб.
– Вітаю й вас, Миколо Івановичу, зі святом. Дякую за розмову.
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