
 

 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

25.02.2020                                                                                        № 126 

м. Лиман 

 
 Про створення робочої групи 

для визначення готовності 

сільськогосподарських 

підприємств та фермерських 

господарств Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади до проведення 

комплексу весняно-польових 

робіт у 2020 році 

 
  

 

  

З метою аналізу готовності сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств Лиманської об’єднаної територіальної громади до 

проведення комплексу весняно-польових робіт у 2020 році, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

1. Утворити  робочу групу для визначення готовності сільськогосподарських 

підприємств та фермерських господарств Лиманської об’єднаної територіальної 

громади до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2020 році із спеціалістів 

служб агропромислового комплексу (Додаток 1); 

2. Затвердити графік об`їзду сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств (Додаток 2); 

3   Робочій групі провести  об’їзд господарств в період з 11 по 13 березня 2020 року 

згідно з графіком та за матеріалами об’їзду скласти довідку про стан готовності 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств  до проведення 

комплексу весняно-польових робіт 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Фесенка В.П. 
 
 
 
 
 
Міський голова       П.Ф. Цимідан 

                                                    

 

                                   



                                                                               

                                                             Додаток 1  

до розпорядження   

                                                                                                    міського голови  

         25.02.2020 №  126                                      

 

 

 

 

Склад робочої групи  

для визначення готовності сільськогосподарських  

підприємств та фермерських господарств Лиманської об’єднаної територіальної 

громади до комплексу весняно-польових робіт  у 2020 році 

 

 

 

1. Задорожний Олексій Олександрович –начальник відділу агропромислового 

розвитку міської ради, голова робочої групи; 

2. Коваленко Алла Василівна –головний спеціаліст відділу агропромислового 

розвитку міської ради, секретар робочої групи; 

3. Кабацький Андрій Миколайович –головний спеціаліст відділу 

агропромислового розвитку міської ради, член робочої групи; 

4. Фесенко Людмила Михайлівна –головний спеціаліст  Головного управління 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів в Донецькій області, член робочої групи, (за згодою).       

 

Розроблений відділом агропромислового розвитку міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

                                                                                                        Додаток 2  

до розпорядження   

                                                                                                    міського голови  

         25.02.2020№  126                                     

 

 

 

Графік 

об`їзду сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств  

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

Дата 

об’їзду 

Час приїзду  Найменування господарства 

11.03.2020 9-00 ФГ «Кредо» 

 9-30 ФГ «Ралітне» 

 10-30 ТОВ «Агрохім» 

 11-00 ТОВ  «Ярівське» 

 12-00 ТОВ «Торське» 

 12-30 ФГ «Престиж» 

 13-00 ФГ «П.І.К.» 

 13-30 ПАТ «Тернівське» 

12.03.2020 8-30 КФГ «Єлена» 

 9-00 ФГ «Дарья» 

 9-30 ТОВ «АПФ Ставки» 

 10-00 ТОВ «СП Донецьк» 

 11-00 ТОВ «АФ «Шевченківська» 

 12-00 ФГ «Маяк» 

 12-30 ФГ «Світлана» 

 13-00 ФГ «Велицьке» 

13.03.2020 9-00 ФГ «Врємя» 

 9-30 СТОВ «Калинінське» 

 10-00 ФГ «Дева» 

 10-30 ФГ «Вікторія» 

 11-00 ФГ «Рубін» 

 11-30 СТОВ «Дружба» 

 12-00 ФГ «Меркурій» 

 12-30 ПП «Комунгосп» 

 13-00 ФГ «Провінція» 

  

Розроблений відділом агропромислового розвитку міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 


