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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Виписка з протоколу засідання 
 виконавчого комітету 

                                                                                                 

м. Лиман 
 

інформацію начальника відділу агропромислового

ради Задорожного О.О. про хід виконання рішення

у міської ради від 21.08.2019 року № 3385

сільськогосподарських підприємств та фермерських

Лиманської об’єднаної територіальної громади

комплексу осінньо – польових робіт у 2019 році ”.

Задорожний О.О. – начальник відділу агропромислового

міської ради. 

Інформацію Задорожного О.О. – 

агропромислового розвитку міської ради про хід виконання

виконавчого комітету міської ради від 21.08.201

стан готовності сільськогосподарських підприємств

господарств Лиманської об’єднаної територіальної

проведення комплексу осінньо – польових робіт

прийняти до відома. 

Рішення виконавчого комітету міської ради в

Про стан готовності сільськогосподарських

фермерських господарств Лиманської об’єднаної

громади до проведення комплексу осінньо – польових

зняти з контролю, як виконане. 

голова                                                                                        

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                                 № ПР-1 

агропромислового розвитку міської 

виконання рішення виконавчого 

5 “Про стан готовності 

та фермерських господарств 

територіальної громади до проведення 

”. 

агропромислового розвитку 

начальника відділу 

ради про хід виконання  рішення 

1.08.2019 року № 338 “Про 

підприємств та фермерських 

територіальної громади до 

польових робіт у 2019 році ”  

міської ради від 21.08.2019 року № 

сільськогосподарських підприємств та 

Лиманської об єднаної територіальної 

польових робіт у 2019 

                                                                                        П.Ф. Цимідан 



ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання рішення  виконавчого комітету міської ради 

від 21.08.2019 року № 338 «Про стан готовності сільськогосподарських 

господарств тафермерських господарств Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до проведення комплексу осінньо-польових 

робіт у 2019 році». 

 

 

1. Згідно робочих планів комплексу осінньо-польових робіт сільськогосподарські 

підприємства, згідно оперативних даних посіяли 13 380 га озимих культур, в 

т.ч: пшениці – 10 000 га, жита – 1350 га,  ячменю – 100 га, озимого ріпаку – 

1930 га. Зібрали кукурудзи на зерно на площі 4195 га при врожайності 30ц/га 

та соняшнику – 12693 га врожайність 20ц/га. 

2. На посів озимих культур придбано 2849 т насіння: пшениці – 2500 т, жита – 

310 т, ячменю – 25т, рапсу – 14т. Для сортооновлення та сортозаміни 

закуплено в насіннєвих підприємствах та паспортизованих господарствах 

насіння озимої пшениці: еліти – 140 т та першої репродукції – 2000 т 

перспективних та районованих сортів. Для підготовки насіння озимих культур 

до посіву сільгоспвиробники придбали 2900 тон протруювачів. 

3. Посівна і ґрунтообробна техніка в господарствах  повністю готова до роботи; 

техніка для зяблевого обробітку ґрунту у кількості 141 одиниця повністю 

готова до роботи і  залучена на підготовці ґрунту під посів озимих культур та 

зяблевого обробітку зібраних площ. 

4. Вгосподарствахоб’єднаної територіальної громади всіх форм власності перед 

осінньо-польовими роботами створено певний запас паливно-

мастильнихматеріалів: дизельним паливом  - 25 % від потреби ( 210 т), 

бензином – 34 % ( 24 т), дизельним маслом – 25 %  ( 7,0 т). 

5. Вгосподарствах, створені безпечні умови праці робітникам, зайнятих на 

збиранні осінньо-польових роботах. 

6. У кожному господарстві розроблені і доведені до відома механізаторів умови 

оплати праці на збиранні ранніх зернових культур, розроблені заходи 

матеріального заохочення. 

 

 

Начальник відділу 

агропромисловогорозвиткуО.О. Задорожний 

 
 


