
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__17.06.2020___                                                                                                   №_197_ 

                                                                 м. Лиман 
 
 

 Про стан готовності 

сільськогосподарських 

підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади до збирання ранніх 

зернових культур  у 2020 

році 
 

 
  

 

 Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу 

агропромислового розвитку міської ради Задорожного О.О. про стан готовності 

сільгосппідприємств до збирання ранніх зернових культур у 2020 році, виконавчий 

комітет міської ради відзначає, що колективи сільгосппідприємств і фермерських 

господарств Лиманської ОТГ провели певну роботу щодо підготовки до збирання 

ранніх зернових культур у 2020 році.  
Керуючись ст. 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування” 

виконавчий комітет міської ради, -  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку міської ради 

Задорожного О.О. взяти до уваги. 

2. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств, незалежно від форм 

власності: 

2.1. Вжити необхідні заходи щодо ліквідації недоліків у підготовці техніки до 

збирання ранніх зернових культур. 

2.2. Провести технічну наладку зернозбиральної техніки (термін виконання – 

до 01.07.2020 року). 

2.3. Організувати роботу ланок з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(термін виконання – до 01.07.2020 року). 

2.4. Провести інструктажі з техніки безпеки, створити безпечні умови праці 

робітникам, зайнятих на збиральних роботах (термін виконання – до 

01.07.2020 року). 

2.5. Організувати своєчасне і якісне харчування, розробити заходи 

матеріального заохочення механізаторів, зайнятих на збиранні врожаю 

(термін виконання - до 01.07.2020 року). 

2.6. Укласти угоди на охорону врожаю з загонами пожежної безпеки (термін 

виконання – до 01.07.2020 року). 

3. Лиманському відділенню поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області (Угнівенко) вжити заходи, щодо забезпечення у 

господарствах належного контролю за збереженням врожаю, роботою 

автотранспорту при перевезенні зерна. 



4. Відділу агропромислового розвитку міської ради (Задорожний): 

4.1. Узагальнити інформацію по очікуваному виробництву зерна з врожаю 

2020 року від сільгосппідприємств всіх форм власності. 

4.2. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств укласти договори по 

додатковому залученню комбайнів на збирання врожаю. 

4.3. Організувати проведення наради з питань готовності господарств району 

до збирання ранніх зернових культур (термін виконання – до 01.07.2020 

року) 

5. КНП «Лиманська центральна районна лікарня» (Олефіренко), Центру 

первинної медико – санітарної допомоги ім. М.І.Лядукіна (Чалий) надати 

допомогу сільгосппідприємствам у придбанні засобів першої медичної 

допомоги та організувати роботу сімейних амбулаторій і ФАПів по 

обслуговуванню механізаторів, зайнятих на сільгоспроботах (термін 

виконання – до 01.07.2020 року). 

6. Хід виконання рішення заслухати на засідання виконавчого комітету 

міської ради в серпні 2020 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            П.Ф. Цимідан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про стан готовності господарств Лиманської ОТГ до збирання врожаю 

ранніх зернових культур у 2020 році 

 

Сільгосппідприємствам і фермерським господарствам в поточному році 

необхідно зібрати врожай ранніх зернових культур на площі 15182га, у  тому числі 

озимої пшениці 12451га, озимого жита 1661га, озимого ячменю 233га, ярої пшениці 

271га,  ярого ячменю 230га, вівса 16га, гороху 320га. 

 

Відділом агропромислового розвитку міської ради з залученням спеціаліста 

відділу прогнозування фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління 

фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Донецькій області, 02-04 червня 

поточного року було проведено об’їзд господарств щодо готовності до збирання 

ранніх зернових культур. 

 

В господарствах району всіх форм власності налічується 50 комбайнів. 

Навантаження на один комбайн в середньому по району складає 304га. Найбільше 

навантаження у господарстві ТОВ «АПФ «Ставки» - 600га, ПрАТ “Тернівське” – 

534га та ТОВ “Агрофірма “Шевченківська” – 500га. Керівництвами цих господарств 

узгоджуються угоди по додатковому залученню комбайнів до збирання врожаю 

Колективи сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств ведуть 

певну роботу по підготовці до жнив. Ремонтується зернозбиральна техніка: станом 

на 04.06.2020 року з наявних 50 комбайнів, відремонтовано 45, або 90 %. З 17 

зернових жниварок, 15 - готові до роботи. Підготовлена до роботи на 95 % вся 

наявна соломозбиральна техніка. 

 

Господарства району  проводять роботи по підготовці токових господарств до 

приймання нового урожаю. Готові прийняти зерно і здійснити очищення 8 

зерноочисних комплексів з 11 наявних. Ведуться роботи  по підготовці  насінневих і 

зернофуражних складів до прийому зерна нового урожаю.  

 

 В господарствах району йде накопичення запасу паливно-мастильних 

матеріалів для збирання врожаю. Станом на 04.06.2020 року забезпеченість паливно-

мастильними матеріалами складає: дизельним паливом - 93 % від потреби (360 т), 

бензином – 86 % (18 т), дизельним маслом – 101 %  (7,0 т). У всіх господарствах 

створено стартовий запас пально-мастильних матеріалів, а у частині фермерських 

господарств дизельне пальне на збирання врожаю планується додатково придбати 

безпосередньо перед жнивами.  

 

До початку збиральних  робіт буде проведена робота по підготовці полів з 

посівами ранніх зернових до жнив:  поля ранніх зернових культур будуть обкошені і  

оборані.  

 

Робітники господарств, які зайняті на збиральних роботах почали проходити 

навчання з пожежно-технічного стану. Медичними аптечками першої допомоги та 

спецодягом господарства забезпечені у повному обсязі.   

 

В господарствах комісійно перевіряється протипожежний стан комбайнів, 

тракторів, автомобілів та іншої техніки, зайнятої на збиранні урожаю, приділяється 

належна увага питанням охорони праці та протипожежної безпеки: вогнегасниками 



збиральні агрегати та токові господарства забезпечені не в повному обсязі. 

Проводиться робота по відновленню та ремонту засобів пожежогасіння.  

 

Пристосованою протипожежною технікою господарства забезпечені, 

здійснено її ремонт. 

  

Харчування механізаторів, зайнятих на збиранні урожаю, буде організовано в 

усіх господарствах. 

 

В господарствах Лиманської ОТГ розроблені умови оплати праці на період 

жнив. 

 

Збиральні роботи будуть проведені за  14-16 робочих днів, роздільне збирання 

планується провести на площі 1400 га (8 % площ ранніх зернових). 

             

Планується намолотити зерна ранніх зернових культур на рівні 42-44 тис. тон, 

при  врожайності 28-30 ц з 1 гектара, в тому числі озимої пшениці – 28-30 ц/га, 

озимого жита – 28-30ц/га, озимого ячменю 30 ц/га, ярого ячменю – 18-20 ц/га.   

 

Господарствами району планується заготовити соломи ранніх зернових 

культур 700 тонн (СТОВ “Дружба”, ТОВ “Ярівське”, ТОВ «Агрофірма 

«Шевченківська», та інші).  

 

 

 

 

Начальник відділу  

агропромислового розвитку      О.О. Задорожний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


