
21. Сільське господарство 
 

Сільське господарство міста  Лиман  представлено 93 господарствами, в т. ч.: 1 

акціонерним товариством, 73 фермерськими господарствами, 17 товариствами з 

обмеженою відповідальністю,  2 приватними підприємствами. 

 Під урожай 2017 року було посіяно 11595 га озимих культур (95 % до плану ), з 

яких 11595 га – на зерно: озимої пшениці – 9907 га, озимого жита – 1346 га, озимого 

ячменю – 298 га, тритікале - 44 га.  Господарствами проведено посів озимих насінням 

високих репродукцій на площі 2283 га (20% у структурі озимих культур на зерно). 

Посіяно 400 га еліти та 1883 га 1 репродукції; закуплено 103 т елітного насіння: в т.ч. 

озимої пшениці -103 т. Запроваджено у виробництво нові перспективні районовані 

сорти еліти озимої пшениці на площі: Альянс - 46 га, Борія-78 га, Повелія-20 га, 

Антара-20 га, Верен-27 га, Магістраль-8 га, Мудрість-27 га. 

 Через несприятливі умови перезимівлі загинули посіви зернових культур на 

площі 2966 га, в т.ч. озимий ячмінь - 198 га, озима пшениця на площі - 2768 га. 

 Протягом  2017 року товаровиробниками було закуплено 3433 тони мінеральних 

добрив (127% до потреби), в тому числі аміачної селітри – 2086 т (122% до потреби), 

рідких азотних добрив КАС-32 - 200 т та карбаміду – 318 т для підживлення озимих 

(83% до потреби),   суперагро (нітроамофоска) - 685т  (228% до потреби)  для внесення 

під  ярі  культури. Восени поточного року під урожай 2018 року було закуплено 725 т 

мінеральних добрив, в т.ч. аміачної селітри - 315 т, карбаміду-50 т, амофосу - 180 т, 

суперагро - 180 т. 

 Сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами 

посіяно ярих зернових  культур на площі 8018 га, в т.ч.  ячменю – 681 га, вівса – 64 га, 

ярої пшениці – 260 га, кукурудзи на зерно – 6692,6 га, просо – 41 га, гречки – 50 га  

Посіяно соняшнику 15091 га, льону олійного 60 га, сої - 155 га, кукурудзи на силос та 

зелений корм – 70 га. Проведено весняне підживлення озимих культур на площі 11,6 

тис. га. 

 Господарствами запроваджені у виробництво нові районовані та перспективні 

гібриди зернових та технічних культур: ячменю Геліос – 290 га, Донецький-14 – 44 га,  

овес Ніптун – 30 га, ярої пшениці Алатус - 4 га, гороху Модус - 20 га, Девіз - 57 га. 

Запроваджені у виробництво нові гібриди соняшнику: Санлука – 440 га, Естрада 

– 3100 га, Е С-Мовалис -95 га, Римисол – 330 га, ЛГ5550 – 485 га, Елвас –330 га,Тунка-

330 га, Римми - 220 га, РК64F50 — 220 га, Неома - 220 га, Флоримис - 165 га. 

 Гібриди кукурудзи: Цератус – 100 га, Пивиха – 270 га, Люциус– 850 га, Кобальт 

– 130 га, Кредит – 340 га, Адевей – 130 га, НК Термо – 185 га, ДКС-3730—100 га, 

Порумбень 295МВ — 140 га. 

Проведена обробка насіння ярих культур протруювачами проти хвороб: ячменю 

– 63 т, яра пшениця – 50 т, овес – 2 т, кукурудзи  на зерно – 20т, соняшнику -18 т. 

Проведені заходи боротьби з бур’янами на посівах ярих та озимих культур – 34,3 

тис. га, в т.ч. озимої пшениці – 7,2 тис. га, кукурудзи на зерно – 8,1тис. га, проведена 

обробка соняшнику гербіцидами на площі – 16,9 тис. га та інші. Оброблено 

фунгіцидами озимої пшениці – 7,2 тис. га, проти комплексу шкідників оброблено 

озимих 7,2 тис. га, в т.ч. проти клопа-черепашки – 6,9 тис. га.  

Восени звітного року сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими 

господарствами посіяно озимих зернових  культур на площі 13882 га, в т.ч.  озимої 

пшениці – 12544 га, озимого ячменю – 101 га, жита – 1159 га та тритікале - 78га. 

Під урожай 2018 року посіяно 520 га еліти, в т.ч. 480 га озимої пшениці та 40 га 

тритікале; протруєно 2930 т  насіння озимих культур восени поточного року. 

Проведена десікація сої на площі 120 га. 

Зернових культур з площі 16,6 тис. га зібрано 47,5 тис. тонн зерна, врожайність 

склала 28,6 ц/га. Озимої пшениці зібрано 24,8 тис. тонн, врожайність - 34,7 ц/га; 



врожайність жита  склала 24,1 ц/га, ярого ячменю - 25,6 ц/га, зернової  кукурудзи -  24,1 

ц/га. 

 Соняшнику зібрано з площі 15091 га — 22 тис. тонн, врожайність склала 14,5 

ц/га. 

В поточному році висаджено новий сад на площі 21,47 га ( 10,47га – вишні ТОВ 

«Верное дело»; 9,5 га яблуні (ф/г «Кредо» - 8,0 га ПП «Оберіг» - 0,5 га), 1,5 га - черешні 

(ф/г «Кредо» - 0,5 га ПП «Оберіг» - 1 га). 

 Для підвищення якості сільгоспробіт за 2017 рік господарствами було 

закуплено: сівалок 5 шт (СТОВ «Дружба» - 2, «ТОВ «АФ «Шевченківська»  - 1, ф/г 

«Нібіру» - 1), культиватори – 4 шт. (ф/г «Мрія» -1, СТОВ « Дружба» - 1 шт, ф/г 

«Время» - 1, ф/г «Нібіру» -1), трактори – 5 шт. (ф/г «Ралітне» - 2, СТОВ «Дружба» - 1, 

ТОВ «Агрохім» - 1 шт , ф/г « Залів»- 1), комбайни – 2 шт. (ф/г «Вікторія» - 1, ф/г 

«Нібіру» - 1) та інша с/г техніка. 

 Протягом 2017 року проводився систематичний клінічний огляд тварин, 

діагностичні та профілактичні заходи. 

 Валове виробництво молока склало 891,8 тонн (76,7% до показника минулого 

року). Середній надій молока на корову, яка була на початок року, збільшився на 13,4% 

і склав 5538 кг. Виробництво яєць  становить 26,8 млн. штук ( 2016 рік — 29,9 млн. 

штук). Зменшилось поголів'я: великої рогатої худоби - на 13,6%; свиней — на 41,6%, 

птиці  на  9 %. 

 Проводиться вирощування нетелей для подальшого оновлення дійного стада — 

введено в основне стадо  15% первісток. 

 Вихід телят на 100 корів становить 37,9  голів, свиней — 459 голів. 

 Продовжується інтенсивне вирощування ремонтних телиць, у звітному періоді 

отримано 513 грам середньодобового приросту. Середньодобові прирости великої 

рогатої худоби становлять 320 грам, по свинях —228 грам. 

 Продовжується ідентифікація поголів'я великої рогатої худоби, свиней, всіма 

господарствами і населенням. 

 За звітний період про ідентифіковано 126 голів великої рогатої худоби, 331 голів 

свиней. 

 По форвардному контракту   ПП «Комунгосп» згідно укладеного договору з 

ПАТ «Державна продовольча зернова компанія  України » реалізовало продовольчої 

озимої пшениці  в кількості 300 тонн. 

 З метою  подальшого розвитку сільського господарства за обласною Програмою 

«Український донецький куркуль» у конкурсному відборі проектів переможцями по 

сільському господарству стали  6 учасників, а саме: 

 4 проекти — розвиток галузі тваринництва (птахівництво - 2, молочне 

скотарство - 1, виробництво інкубаційного яйця курей-несучок м’ясних порід - 

1); 

 1 проект – розвиток галузі рослинництва (тепличне господарство); 

 1 проект – опанування технології сушки зернових, олійних і зернобобових 

культур; 

 Загальна сума на реалізацію проектів склала 2709 тис. грн., у тому числі: кошти 

обласного бюджету — 1354,5 тис. грн.; кошти бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади — 1354,5 тис. грн.  
  

 



Виконання 

основних показників розвитку сільського господарства  за 2017 рік 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 рік 

факт 

2017 рік 

Програма 

2017 

року 

фактичне 

виконан 

ня 

факт.виконання у % 

до Прог-

рами 

до 2016 року 

Агропромисловий комплекс ( сільськогосподарські 

підприємства та фермери) 

      

Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 р. тис.грн. 165152,2 125665,3 128814,5 102,5 78,0 

В тому числі:       

рослинництво тис. грн. 147188,7 108614,1 113317,5 104,3 77,0 

тваринництво тис. грн. 17963,5 17051,2 15497,0 90,9 86,3 

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після 

доробки) 

      

Зернові       

площа га 16866,7 17480 16578,5 94,8 98,3 

врожайність ц/га 33,3 28,5 28,6 100,4 85,9 

Валовий збір тонн 56179,4 49805 47457,7 95,3 84,5 

Технічні культури, всього       

площа га 13785 10060 15306 152,1 111,0 

У тому числі соняшник       

Площа га 13356 9060 15091 166,6 113 

врожайність ц/га 22,9 21,0 14,5 69,0 63,3 

Валовий збір тонн 30526,7 19026 21964,6 115,1 72,0 

Картопля       

Площа  га 3 - - - - 

врожайність ц/га 133,2 - - - - 

Валовий збір тонн 40 - - - -- 

Овочі        

Площа га - - - - -  



врожайність ц/га - - - - -  

Валовий збір тонн - - - - -  

Кормові культури        

площа га 349,2 542 226,85 41,9 65,0  

Всього посівів га 31092 28112 32142,5 114,3 103,4  

У тому числі ярі культури га 19754 16851 23327 138,4 118,1  

Чисті пари га 3190 6170 2140,4 34,7 67,1  

Рілля в обробітку га 34282 34282 34282 100,0 100,0  

Виробництво продукції тваринництва        

Вирощено худоби та птиці тонн 118,1 91 81,8 89,9 69,3  

Реалізовано на забій худоби та птиці ( у живій вазі ) тонн 291 173 108,1 62,5 37,1  

Молоко тонн 1162,7 870 891,8 102,5 76,7  

Яйця тис.шт. 29858,1 30000 26782,5 89,3 89,7  

Продуктивність худоби та птиці        

Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності 

на початок року 

кг 4885 5273 5538 105,0 113,4  

Середня несучість 1 курки-несучки шт 211 210 212 101,0 100,5  

Поголів”я худоби та птиці ( на кінець року )        

Велика рогата худоба гол 485 520 419 80,6 86,4  

У тому числі корови гол. 161 190 168 88,4 104,3  

Свині гол 226 220 132 60,0 58,4  

Птиця гол. 153515 200000 139654 69,8 91,0  

 



Виконання заходів 

щодо розвитку сільського господарства Лиманської об’єднаної територіальної громади  за  2017 рік 
Зміст заходу Термін 

викона 
ння 

Виконавець Витрати на реалізацію,  план/факт, тис. грн. Очікуваний результат 
всього У тому числі за рахунок коштів 

Держ

авног

о 

бюдж

ету 

Місцевих бюджетів Підпри

ємств 
Інших 
джере

л 

 

обласн

ого 
бюдже

ту 

бюджетів 
міст  і 

районів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. РОСЛИННИЦТВО          

1. Забезпечити впровадження 

інтенсивних технологій 

вирощування зернових культур на 

площі 17,0 тис. га та технічних 

культур на площі 10,0 тис. га 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
16500 
16622 

- - - 16500 
16622 

- Впроваджено на площі 16,2 тис. га 

зернових культур та 11 тис. га технічних 

культур 

2. Покращення фітосанітарного 

стану посівів зернових та 

технічних культур шляхом 

застосування гербіцидів, 

інсектицидів, фунгіцидів, 

протруювачів насіння в обсязі 

37,89 тон. Площа обробки складає 

31,0 тис. га 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
19500 
28917 

- - - 19500 
28917 

- Протруєно 122 т насіння  ярих зернових,в 

т.ч. ярого ячменю — 63т, ярої пшениці — 

50 т, овес-2 т,кукурудзи зерно 5т,соняшник 

2 т,  протруєно озимих — 2930 т. Внесено 

гербіцидів  на площу — 34,3 тис .га (54,4т) 

; інсектицидів-13,2 тис.га (4,13т), 

фунгіцидів -1 0,52 тис.  га (5,6т); 

протруювачів 3,62 т. Загальна площа 

обробки пестицидами 58,4 тис. га (69,6т). 

Десікація проведена на площі 0,24 тис. га 

(0,86 т)  

3. Внесення мінеральних добрив в 

кількості 3700 тон ф.в. (951 т д.р.) 

на площі 27,5 тис. га (34,5 д.р. на 1 

га посівної площі) 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
25000 
30310 

- - - 25000 
30310 

- Внесено 3433 т мін.добрив на площі 28,2 

тис. га, в т.ч. ам.селітри — 2086т, рідких 

азотних добрив КАС-32 — 200 т,карбаміду 

- 318 т, суперагро (нітроамофоска) — 685т. 

Восени під урожай 2018 року закуплено 

725 т міндобрив в т.ч. ам.селітри — 315 т, 

карбаміду — 50 т, амофосу-180 т, 

суперагро-180т. 



4. Проведення оранки поперек 

схилів та по горизонталях на площі 

3 тис. га 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
1700 
2100 

- - - 1700 
2100 

- Попередження водної ерозії ґрунтів на 

площі 3,5 тис. га 

5. Проведення безвідвального 

обробітку ґрунту з збереженням 

стерні на площі 10 тис. га 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
3000 
3360 

- - - 3000 
3360 

- Попередження водної та вітрової ерозії 

ґрунтів на площі 11,0 тис. га 

6. Закладка нового саду на площі: 

яблуні 10 га, вишні 10 га 
2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
397 
1642 

- - - 397 
1642 

- Посаджено саду на площі 21,47 га, в т.ч. 

яблуні — 9,5 га: черешні - 1,5 га вишні — 

10,47 га. 

7. Знищення та попередження 

розповсюдження карантинного 

бур’яну амброзії полинолистої 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
5320 
4718 

- - - 5320    

4718 
- Знищення амброзії полинолистої 

шляхом застосування гербіцидів на площі 

8,0 тис. га; знищення амброзії шляхом 

багаторазового скошування на площі  1,4 

тис. га, знищення амброзії шляхом 

дискування полів після збирання зернових 

на площі 9,8 тис. га 

Всього по рослинництву   71417 
87669 

- - - 71417 
87669 

-  

ТВАРИННИЦТВО:          

1. Ідентифікація і реєстрація 

ВРХ 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
25 
25 

- - - 25 
25 

- Про ідентифіковано: поголів’я ВРХ- 126  

гол., свиней — 331 гол. 

2. Оновлення дійного стада – 

ввести в основне стадо 20 % 

первісток 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
- - - - - - Введено в основне стадо 15 % первісток 

Всього по тваринництву   25 
25 

- - - 25 
25 

-  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
         

1. Оновлення матеріально-

технічного парку, придбання нової 

техніки – 16 одиниць 

2017 

р. 
сільгосппідп

риємства 
10500 
54292 

- - - 10500 
54292 

- Економія коштів підприємств, своєчасне 

проведення сільгоспробіт, 

енергозбереження (придбано 60 одиниць, 

із них нової техніки - 52 од.) 

Всього по матеріально-

технічному забезпеченню: 
  10500 

54292 
- - - 10500 

54292 
-  

РОЗВИТОК МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО 

         



ПІДПРИЄМНИЦТВА: 
1.Демонстраційна мініптахоферма 

з вирощування бройлерів 
2017р. ФОП Бутов 

А.В. 
500 
500 

- 
 

250 
250 

250 
250 

- - Вирощування та реалізація птиці (1600 

гол.), створення 2 робочих місць 

2. Міні-птахоферма 2017р. ФОП 

Пєсков С.Г. 
500 
500 

- 250 
250 

250 
250 

- - Вирощування та реалізація птиці (3000 

гол.), створення 4 робочих місць 

3. Організація тепличного 

господарства з метою виробництва 

розсади квітів та овочів 

2017р. ФОП 

Радченко 

Н.М. 

240 
240 

- 
120 
120 

120 
120 

- - Вирощування та реалізація квітів та 

овочів, створення 3 робочих місць 

4. Технологія виробництва молока 

на міні-фермі чисельністю 30 корів 
2017р. Ф/г 

“Сафіра” 
500 
500 

- 250 
250 

250 
250 

- - Нарощування поголів’я корів, створення 4 

робочих місць 

5. Опанування технології сушки 

зернових, олійних і зернобобових 

культур 

2017р. ТОВ 

“Світанок 

АСМ” 

469 
469 

- 
234,5 
234,5 

234,5 
234,5 

- - Сушка, калібрування та очищення 

посівного і товарного матеріалу, створення 

2 робочих місць 

6. Виробництво інкубаційного 

яйця курей-несучок м’ясних порід 
2017 

р. 
ФОП 

Євтушенко 

В.І. 

500 
500 

- 
250 
250 

250 
250 

- - Створення птахоферми на 1500 голів 

м’ясних порід курей для одержання 

інкубаційного яйця 

7. Створення  міні-ферми 

холодного утримання свиней 
2017р. Приватний 

підприємець 
300 

- 
- - - 300 

- 
- Насичення продовольчого ринку  

продуктами харчування 

Всього по малому і середньому 

бізнесу: 
  3009 

2709 
- 1354,5 

1354,5 

1354,5 

1354,5 

300 
- 

-  

Проведення преміювання 

передовиків колективів 

сільськогосподарських 

підприємств, фермерських 

господарств організацій до Дня 

працівника сільського 

господарства та переробної 

промисловості  у 2017 році 

 

2017р. 
 

Управління 

агропромис

лового 

розвитку 

міської ради 

30,5 
30,5 

 

- 
 

- 
30,5 
30,5 

 

- 
 

- 
Стимулювання передовиків 

сільськогосподарських підприємств 

,фермерських господарств ,організацій з 

нагоди професійного свята – Дня 

працівника сільського господарства та 

переробної промисловості  та забезпечення 

заходів щодо їх преміювання   

Придбання комп’ютерної техніки 2017р. Управління 

агропромис

лового 

розвитку 

міської ради 

39,0 
39,0 

- - 39,0 
39,0 

39,0 
39,0 

- Створення умов належного виконання 

обов’язків працівниками управління 

РАЗОМ   85020,5 
144764,5 

- 1354,5 

1354,5 

1424 
1424 

82242 
141986 

  



 



 

Валова продукція за 2017 рік  

 

 

 Ціна за 1 ц, грн 

 

Кількість, ц Сума, тис. грн 

Тваринництво:     

Вирощування ВРХ 1164,16 154,83 180,2 

                         свиней 1273,46 118,8 151,3 

                         птиці 890,13 544,82 485,0 

Молоко 248,66 8917,63 2217,5 

яйця 465,34 26782,5 12463,0 

Разом по тваринництву:   15497,0 

Рослинництво:    

пшениця 102,75 254063 26105,0 

жито 91,19 33249 3032,0 

ячмінь 95,40 20458 1951,7 

Овес 88,41 1510 133,5 

просо 100,48 398 40,0 

гречка 357,69 271 96,9 

Кукурудза на зерно 107,27 161303 17303,0 

горох 106,23 3240 344,2 

Сочевиця 587,08 85 49,9 

соняшник 284,21 219646 62425,6 

соя 236,29 772 182,4 

Льон  212,86 521 110,9 

Кукурудза силос і з\к 9,37 7965 74,6 

Багаторічні трави з\м 3,81 1000 3,8 

Сіно багаторічних трав 17,11 1477 25,3 

яблука 201,69 1373,2 277,0 

вишні  392,33 2875 1127,9 

кавуни 54,37 621 33,8 

Разом по рослинництву   113317,5 

 

ВСЬОГО: 

   

128814,5 

 


