
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Виписка з протоколу засідання 
 виконавчого комітету 

 

_______________                                                                                                   №________ 

м. Лиман 

 
СЛУХАЛИ:  інформацію начальникавідділу агропромислового розвитку міської 

ради Задорожного О.О. про хід виконання рішення виконавчого 

комітету міської ради від18.03.2020 року № 100 “Про стан готовності 

сільськогосподарських підприємств Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до проведення весняно-польових робіт у  2020 

році”. 

 

ДОПОВІДАВ: Задорожний О.О. – начальник відділу агропромислового розвитку 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 1.Інформацію Задорожного О.О. – начальника відділу 

агропромислового розвитку міської ради про хід виконання  рішення 

виконавчого комітету міської ради від18.03.2020 року № 100 “Про 

стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до проведення весняно-польових 

робіт у 2020 році” прийняти до відома. 

                          2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2020 року  

№ 100”Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення 

весняно-польових робіт у 2020 році” зняти з контролю, як виконане. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання рішення  виконавчого комітету міської ради від 18.03.2019 року 

№ 100 “Про стан готовності сільськогосподарських 

підприємствЛиманської об’єднаної територіальної громади до 

проведення весняно-польових робіт у  2020 році”. 

 

1. До початку весняно-польовихробіт з 

249тракторівбулиповністювідремонтовані230тракторів (92%), всі165 сівалок та 

169культиваторів, проведена їхтехнологічна наладка. 

2. Господарствами  закуплено 2 тони еліти та 25 тон 1 репродукції ранніх ярових 

зернових культур. 

3. На початок весняно-польовихробітгосподарствами району закуплено 3494т 

мінеральних добрив (117 % до потреби), в тому числі2844 т азотних для 

підживленняозимих культур та 650т комплексних для внесенняпідярікультури. 

4. В господарствах  100-відсотково протруєнонасінняярих культур для посіву : 

167т насіння ярого ячменю, 85т кукурудзи, 76 т соняшнику. 

5. На початок весняно-польовихробіт не завершена паспортизація господарств  на 

право застосуванняпестицидів – проведено обстеження згідно заяв 13 

господарств, з них паспортизовано – 10 господарств 

6. В господарствахпроведеніінструктажі по техніцібезпеки з механізаторами, 

зайнятими на весняно-польових роботах. Механізаторизабезпеченіспецодягом 

та аптечками першоїмедичноїдопомоги. 

7. Налагодженесвоєчасне і якіснехарчуваннямеханізаторів, зайнятих на весняно-

польових роботах. 

8. В кожномугосподарствірозроблені і доведені до відомамеханізаторівумови 

оплати праці на весняно-польових роботах. 

9. Згідноструктурипосівнихплощ та робочихпланіввесняно-

польовихробітсільськогосподарськимипідприємствамиЛиманської ОТГ 

посіяноярого ячменю 727га, ярої пшениці 90га,вівса35га, гороху 538га, нута 

130га, проса 109 га, сорго 30га, кукурудзи4258 га, тому числі на зерно 4195 га, 

соняшнику12692 га, льону олійного 19 га,  баштанних культур 50 га. 
 

 

Начальниквідділу 

агропромисловогорозвиткуО.О.Задорожний 


