
Марина Нагайчук  
 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА КРАСНОПІЛКА 
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Село Краснопілка розміщене на пологій місцевості вздовж річки 

Ревуха з північного заходу на південний схід, за 10 км від районного 
центру м. Умань на південь. Заснування села відноситься до часів 
монголо-татарської навали. Село засновано в 1653 році. 

Все село розміщене на родючих чорноземних ґрунтах. Є ділянки 
глини, піску, каменю. Майже посередині села протікає річка Ревуха, яка є 
притокою річки Ятрань. До революції майже всі селяни працювали в 
поміщика Миколи Чепраковського. 

В 1980 році побудований адміністративний будинок, в якому 
знаходиться сільська рада, відділ зв’язку, поштове відділення. Село 
радіофіковане, електрифіковане, газифіковане та телефонізоване. В ньому 
нараховується 65 телефонних точок. Село благоустроєне: з твердим 
асфальтним покриттям. 

В селі Краснопілка добре розвинена інфраструктура. В центрі села 
розташовано 2 магазина, дев’ятирічна школа, будинок культури. В 2009 
році була створена громадська організація «АКВАВІТА», за рахунок 
внесків членів організації та спонсорську допомогу також кошти району, 
та допомоги організації ООН було проведено водопостачання та 
освітлення села. Також в селі працює ФАП, де мешканці села отримають 
кваліфіковану медичну допомогу. На даний момент розробляється проект 
заміни вікон у школі. В селі працює магазин Рай СТ, дві автозаправні 
станції, кафе «Водограй» та новоутворене сільськогосподарське 
підприємство ТОВ «Аграрій СВПП», які забезпечують жителів села 
роботою. 

В 2000 році із КСГПП «Краснопілка» утворилось ТОВ 
«Краснопілка», яке проіснувало до 2006 року. Керівниками господарства 
довгий час працювали: Швидкий Василь Микитович (1967–1984 рр.), 
Квашук Григорій Дмитрович (1984–1997 рр.). На даний час ТОВ 
«Краснопілка» збанкрутіле. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій СВПП» 
засноване 10 березня 2005 року, засновниками якого є Руденко Павло 
Іванович, Руденко Олександр Іванович, Карачун Петро Володимирович, 
Шевченко Віктор Петрович. Свою діяльність розпочало на 1501 га орної 
землі, отриманої в оренду від власників земельних паїв на підставі 
Державних актів на право власності на земельну ділянку, та придбання 
майнових паїв членів колишнього КСПП Краснопілка. 

За роки з часу заснування, господарство постійно розширювало свої 
посівні площі за рахунок оренди земель всіх форм власності. Збільшення 
посівів сільськогосподарських культур та підвищення врожайності за 



рахунок впровадження новітніх сортів та прогресивних технологій, що 
відповідно й дало змогу отримати значні кошти від реалізації вирощеної 
продукції рослинництва. За рахунок отриманих коштів господарство 
створювало матеріальну базу та розширювало виробництво. В ТОВ 
«Аграрій СВПП» створено і функціонують два виробничі підрозділи в 
рослинництві. До них відносяться : тракторна бригада, польова бригада. 

ТОВ «Аграрій СВПП» розташовано в селі Краснопілка, Уманського 
району, Черкаської області. Відстань від найближчого адміністративного 
центру району – міста Умані 12 км, обласного центру – міста Черкас 
220 км, столиці України – міста Києва 196 км. 

На сьогодні в обробітку в господарстві знаходиться 2683 гектарів 
землі різних форм власності, які знаходяться в оренді. Основними 
культурами, що вирощуються в господарств є озима пшениця, ярий 
ячмінь, соняшник, кукурудза, соя, льон. 

Кількість земельної площі ТОВ «Аграрій СВПП» наведено у 
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 
Земельна площа ТОВ «Аграрій СВПП» 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Всього с/г угідь 2480 2707 2688 2706 2683 
в т.ч. ріллі 2480 2707 2688 2706 2683 

 
Наявність земельних угідь є важливим чинником для становлення 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. З таблиці 1 ми 
бачимо, що «Аграрій СВПП» орендована площа ріллі коливається. 

 
Таблиця 2 

 
Урожайність основних сільськогосподарських культур ТОВ «Аграрій СВПП» 

роки 
назва культури 

2007 2008 2009 2010 2011 
Озима пшениця 17,4 53,5 44,2 34,9 61,8 
Гречка 0 9,1 0 12,9 14,1 
Кукурудза на зерно 27,9 47,2 75,6 69,7 94,9 
Ячмінь озимий 0 0 36,6 34,1 94,9 
Ячмінь ярий 10,5 43,2 37,6 27,4 39,5 
Соняшник 15,7 15,4 25,8 23,9 23 
Соя 0 0 8,4 19,6 26,2 
Ріпак озимий 0 44,4 0 21,3 38,7 
Ріпак ярий 1 0 0 0 0 



Льон кудряш 7,7 17,5 16,6 20,7 17,8 
 
Дані таблиці 2 показують, що урожайність усіх зернових та 

технічних культур протягом п’яти років коливається в залежності від 
природо-кліматичних умов, якості посадкового матеріалу та кількості 
внесених мінеральних добрив. Також важливу роль в урожайності відіграє 
застосування засобів захисту рослин від шкідників та хвороб. Доцільно 
було б застосовувати для покращення врожайності внесення органічних 
добрив. 

 



Таблиця 3 
 

Валовий збір с/г культур ТОВ «Аграрій СВПП» (ц) 
роки 

назва культури 
2007 2008 2009 2010 2011 

Озима пшениця 9346 32082 22999 17082 25232 
Гречка 0 320 0 258 226 
Кукурудза на зерно 2786 2830 3026 17647 20215 
Ячмінь озимий 0 0 439 3578 8989 
Ячмінь ярий 7332 24612 22591 12586 18116 
Соняшник 4707 6605 10332 8362 7694 
Соя 0 0 757 1175 1654 
Ріпак озимий 0 9767 0 897 3873 
Ріпак ярий 70 0 0 0 0 
Льон кудряш 769 2621 5123 3105 5066 
 

Валовий збір залежить від урожайності та структури посівних площ. 
Данні таблиці свідчать про те, що виробництво валової продукції в цілому 
по господарству переважно збільшуються. Структура посівних площ 
постійно змінюється, на полях відбувається сівозміна. З даних таблиці 
видно, що найбільшу зібрану масу врожаю займає пшениця. Також великі 
показники мають ячмінь та соняшник. Підприємство вирішило виділити 
великі площі під ці культури тому, що вони найбільше користуються 
попитом. Їх реалізація може привести господарство до економічного 
зростання всередині господарства. 

 
Таблиця 4 

 
Економічні показники діяльності ТОВ «Аграрій СВПП» 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Валовий дохід 4723,4 9268 12638 12403 16561 
Виручка від реалізації 
с/г продукції 3928,1 7601 10264,7 10329 14009,7 

Собівартість с/г продукції 2947,7 4027,9 7261,1 7093,9 9663 
Прибуток 980,4 3573,1 3003,6 3235,9 4346,7 
Рівень рентабельності (%) 33,2 88,7 41,4 45,6 45 

 
З наведених вище даних видно що основні показники господарської 

діяльності ТОВ «Аграрій СВПП» по роках мають тенденцію зростання. В 
останні роки господарська діяльність приносить тільки прибуток, про це 
свідчить рівень рентабельності. за рахунок прибутків підприємство має 
змогу купувати нову сучасну техніку, застосовувати нові технології у 
виробництві галузі рослинництва. 
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