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ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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від 08.10.2019______ №-1053/5-19
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Про підсумки збирання врожаю ранніх 
зернових та зернобобових культур 
та хід проведення осіннього 
комплексу польових робіт у 2019 році

Відповідно до законів України «Про державну підтримку сільського 

господарства України», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про аграрні 

розписки», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на

2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами), а також 
комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької 

області на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 08 травня 2018 року № 588/5-18, розпорядження голови

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 12 червня 2019 року № 599/5-19 «Про організацію збирання врожаю ранніх 

зернових та зернобобових культур у 2019 році», враховуючи рішення колегії 

Донецької обласної державної адміністрації від 24.09.2019 «Про підсумки 

збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур та хід проведення 

осіннього комплексу польових робіт у 2019 році», розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 04 липня 2019 року № 679/5-19 «Про затвердження Положення про колегію

ДОНЕЦЬКА ОДА

1053/5-19 від 08.10.2019



Донецької обласної державної адміністрації», керуючись статтями 6, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», з метою створення фундаменту 

для майбутнього врожаю, забезпечення продовольчої безпеки регіону, 

проведення збирання врожаю пізніх сільськогосподарських культур, здійснення 

в агропромисловому комплексі області організаційно-технологічних заходів, 

спрямованих на якісне та своєчасне проведення осіннього комплексу польових 

робіт, зокрема, сівби озимих культур під врожай 2020 року, розвитку 

інфраструктури аграрного ринку:

1. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації (Чаган):

1) визначити, за результатами моніторингу, кращі трудові колективи 

області, які досягли значних успіхів під час проведення жнив у 2017-2019 роках, 

для внесення в установленому порядку подання щодо нагородження їх 

відзнаками облдержадміністрації;

до 04.11.2019;

2) забезпечити координацію заходів щодо збирання врожаю пізніх 

сільськогосподарських культур у 2019 році та здійснення осіннього комплексу 

польових робіт;

до 02.12.2019;

3) спільно з виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціями та військово-цивільними 

адміністраціями:
продовжити здійснення організаційно-технологічних заходів щодо 

збирання врожаю пізніх сільськогосподарських культур у 2019 році, 

організованого проведення осіннього комплексу польових робіт в 

сільгосппідприємствах області з урахуванням обмежень, пов’язаних з 
проведенням на території області операції Об’єднаних сил;
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до 02.12.2019;



забезпечити формування річної потреби області (територія, підконтрольна 

українській владі) у продовольчому зерні в обсязі 280 тис. тонн з метою 

гарантування продовольчої безпеки регіону;
до 01.07.2020.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціям та військово-цивільним 

адміністраціям:

1) розглянути протягом жовтня 2019 року на засіданнях колегій 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, нарадах питання про 

підсумки збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур та хід 

проведення осіннього комплексу польових робіт у 2019 році;

до 04.11.2019;

2) приділити увагу впровадженню у виробництво ґрунтозахисних та 

ресурсозберігаючих технологій, підвищенню рівня культури землеробства при 

вирощуванні зернових культур дрібними товаровиробниками;

до 02.12.2019;

3) забезпечити подальший розвиток зерновиробництва в 2020-2021 роках 

та підвищення його ефективності з урахуванням агрокліматичних умов регіону;

протягом 2020-2021 років;

4) здійснити заходи щодо оптимізації територіальної структури 

землекористування за рахунок впровадження адаптованих сівозмін, 

удосконалення структури посівних площ сільськогосподарських культур під 

врожай 2020 року з урахуванням спеціалізації підприємств та вимог науково- 

обґрунтованої системи землеробства;
до 15.06.2020;

5) провести протягом жовтня-листопада 2019 року наради з питань 
надання сільськогосподарськими підприємствами до органів Державної 

статистики достовірної статистичної інформації щодо обсягів валового збору



зернових та технічних культур у 2019 році згідно з формами державного 

статистичного спостереження;

до 02.12.2019;

6) продовжити роботу щодо створення та належного функціонування 

підрозділів місцевої пожежної охорони та вжити заходів щодо покращення рівня 

взаємодії з територіальними органами Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області з питань попередження виникнення пожеж на землях 

сільськогосподарського призначення та об’єктах сільськогосподарського 

виробництва;

до 02.12.2019;

7) інформувати керівників сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств та мешканців сільської місцевості щодо:

чинних державних, регіональних, міжнародних програм підтримки 

сільськогосподарського виробництва, кооперативних форм організації 

виробників на етапі зберігання, переробки та реалізації продукції 

зерновиробництва;

постійно;

діяльності оперативного штабу реагування на спроби рейдерських 

захоплень землі та зібраного врожаю на території області, а також регіональної 

міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному 

поглинанню та захопленню підприємств;

постійно;

можливості отримання безоплатної правової допомоги та підвищення 

рівня правової обізнаності землевласників та землекористувачів в рамках 

Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю 

право!»;

постійно;



8) спільно з Головним управлінням Держгеокадастру у Донецькій області 

(Якименко) вжити заходів щодо проведення моніторингу використання земель 

сільськогосподарського призначення та виявлення земельних ділянок, які 

самовільно зайняті та використовуються без правовстановлюючих документів;

постійно;

9) сприяти Донецькій філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України» у проведенні суцільної агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення на території області, підконтрольній 

українській владі;

постійно;

10) інформувати керівників сільськогосподарських підприємств та

зернотрейдерів щодо необхідності оформлення дозволів на участь у дорожньому 

русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 

нормативні, відповідно до Правил проїзду великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 

переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2001 року № 30 (із змінами);

постійно;

11) забезпечити організацію:
підготовки сільськогосподарськими товаровиробниками кондиційного 

насіння озимих та ярих зернових колосових культур не нижче II репродукції для 

посіву під врожай 2020 року;

до 15.06.2020;

сівби озимих зернових культур на зерно та зелений корм під врожай
2020 року в прогнозованих обсягах в оптимальні агротехнічні строки та з 

урахуванням наукових рекомендацій;
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до 02.12.2019;



своєчасного завершення збирання пізніх сільськогосподарських культур, 

оранки зябу та підготовки чорних парів восени 2019 року;

до 18.11.2019;

впровадження енергозберігаючих технологій при проведенні осіннього 

комплексу польових робіт, зокрема, шляхом застосування «нульової» та 

мінімальної обробки ґрунту;

до 18.11.2019;

ефективного використання наявної сільськогосподарської техніки та, за 

необхідності, її додаткового залучення;

до 18.11.2019;

забезпечення безперебійної роботи зернозбиральної техніки та технічних 

засобів сільськогосподарських підприємств під час проведення осіннього 

комплексу польових робіт та збирання врожаю пізніх сільськогосподарських 

культур;

до 18.11.2019;

заходів щодо недопущення на відповідній території виникнення пожеж та 
надзвичайних ситуацій в місцях зберігання зерна та грубих кормів;

до 02.12.2019;

виконання землевласниками та землекористувачами заходів щодо 

локалізації та ліквідації карантинного бур’яну -  амброзії полинолистої, зокрема, 
шляхом дискування полів після завершення збирання врожаю ранніх зернових 

культур, застосування гербіцидів та низького скошування;

до 18.11.2019.

3. Рекомендувати, в межах повноважень:
1) Головному управлінню Держпродспоживслужби в Донецькій області 

(Тузов) забезпечити державний контроль за фітосанітарним станом 
сільськогосподарських угідь, проведенням сільськогосподарськими
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підприємствами інтегрованого захисту посівів озимих культур від шкідників, 

хвороб та бур’янів в осінній період 2019 року відповідно до законодавства;

до 02.12.2019;

2) Г оловному управлінню Держгеокадастру у Донецькій області 

забезпечити державний нагляд (контроль) у частині дотримання фізичними та 

юридичними особами земельного законодавства, використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної 

власності, в тому числі за використанням земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення відповідно до їх цільового призначення 

відповідно до законодавства;

постійно.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 

департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації, контроль -  на першого заступника голови 

облдержадміністрації Мороза І.В.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації Кириленко


