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Про організацію збирання врожаю 
ранніх зернових та зернобобових 
культур у 2021 році

Відповідно до статей 19, 55 Кодексу цивільного захисту України, 
статей 9, 22 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», керуючись 
статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
підпунктами 8.1, 8.2, 8.3 пункту 8 Правил пожежної безпеки в
агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Міністерства 
аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 04 грудня 2006 року № 730/770, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 05 квітня 2007 року за № 313/13580, Програмою 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, 
затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року 
№ 100/5-21 (із змінами), Планом основних заходів цивільного захисту 
Донецької області на 2021 рік, затвердженим розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 24 березня 2021 року №  232/5-21, з метою організованого, своєчасного та 
якісного проведення у 2021 році збирання врожаю ранніх зернових та 
зернобобових культур, недопущення погіршення ситуації на продовольчому 
ринку області:

1. Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин 
облдержадміністрації (Чаган):

1) забезпечити координацію заходів щодо збирання врожаю ранніх 
зернових та зернобобових культур у 2021 році та здійснення осіннього 
комплексу польових робіт;

2) спільно з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, 
райдержадміністраціями та військово-цивільними адміністраціями:

організувати надання сільськогосподарським товаровиробникам усіх 
форм власності методичної допомоги під час збирання ранніх зернових та 
зернобобових культур урожаю 2021 року та здійснення осіннього комплексу 
польових робіт;
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виявляти та аналізувати проблемні питання, що виникають на 
продовольчому ринку області, та вносити відповідним органам пропозиції 
щодо їх вирішення;

забезпечити здійснення організаційно-технологічних заходів щодо 
підготовки та організованого проведення осіннього комплексу польових робіт 
сільгосппідприємствами області з урахуванням рекомендацій науково- 
обґрунтованої системи землеробства, зокрема, сівби озимих культур на зерно 
під урожай 2022 року в обсягах не менше 35% від загальної площі орних 
земель;

3) забезпечити взаємодію з виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад, райдержадміністраціями та військово-цивільними 
адміністраціями з питань недопущення виникнення надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру, попередження виникнення пожеж на 
об’єктах агропромислового комплексу та сільськогосподарських угіддях у 
пожежонебезпечний період 2021 року.

2. Рекомендувати:
1) виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, 

райдержадміністраціям та військово-цивільним адміністраціям забезпечити:
здійснення організаційно-технологічних заходів щодо збирання врожаю 

ранніх зернових та зернобобових культур у 2021 році та здійснення осіннього 
комплексу польових робіт;

надання департаменту агропромислового розвитку та земельних 
відносин облдержадміністрації інформації щодо очікуваних обсягів 
виробництва зерна врожаю 2021 року до 05 та 20 числа кожного місяця 
протягом липня -  листопада 2021 року;

проведення спільно з підрозділами Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (Мігрін) 
організаційно-технічних заходів щодо недопущення виникнення загрози 
пожеж на хлібних масивах та в місцях зберігання сільськогосподарської 
продукції;

оперативне інформування територіальних підрозділів Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій 
області про факти виявлення вибухонебезпечних предметів або наявності 
інших ознак мінування на сільськогосподарських угіддях та прилеглих 
територіях;

проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами 
сільськогосподарських підприємств всіх форм власності щодо необхідності 
проведення додаткових інструктажів з питань дотримання вимог безпеки 
дорожнього руху з урахуванням обмежень, пов’язаних з проведенням на 
території області операції О б’єднаних сил, та дотримання вимог пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту під час збирання та зберігання 
врожаю 2021 року;

інформування громадськості в місцевих засобах масової інформації та
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мережі Інтернет про недопущення несанкціонованого випалювання стерні та 
залишків сухої рослинності;

вжиття відповідних заходів щодо недопущення травмування та загибелі 
людей, створення необхідних соціально-побутових умов для робітників, 
зайнятих на збиранні врожаю ранніх зернових та зернобобових культур та під 
час проведення осіннього комплексу польових робіт у 2021 році;

здійснення на відповідній території заходів, пов’язаних з недопущенням 
погіршення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, локалізації та 
ліквідації карантинного бур’яну -  амброзії полинолистої, зокрема, шляхом 
дискування полів після завершення збирання врожаю ранніх зернових та 
зернобобових культур, застосування гербіцидів та низького скошування 
бур’яну;

2) Головному управлінню Національної поліції в Донецькій області 
(Семенишин), Східному міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки 
(Самофалов), Управлінню патрульної поліції в Донецькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (Вершинін) 
спільно з райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями та 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забезпечити 
здійснення заходів щодо інформування сільськогосподарських підприємств 
про необхідність здійснення переїзду автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу для 
виконання сільськогосподарських робіт у місцях, встановлених власниками 
доріг, вулиць та залізничних переїздів відповідно до статті 29 Закону України 
«Про дорожній рух» та пунктів 11.7, 19.1, 20.6, 22.7, 26.2, 27.2, 27.3 Правил 
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 2001 року №  1306 (із змінами);

3) Управлінню патрульної поліції в Донецькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України вжити заходів щодо 
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);

4) Службі автомобільних доріг у Донецькій області (Макогон) вжити 
заходів щодо приведення ділянок доріг, на яких розташовані пересувні пункти 
габаритно-вагового контролю, у відповідність до розділу II Вимог до 
облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю 
на автомобільних дорогах загального користування, затверджених наказом 
Міністерства інфраструктури України від 28 липня 2016 року № 255, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року 
за № 1171/29301, облаштування та технічного оснащення нових пунктів 
габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального 
користування, що прямують до підприємств, на території яких розташовані 
потужності для зберігання зерна;
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5) Службі автомобільних доріг у Донецькій області спільно з 
регіональною філією «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Носулько) та 
іншими власниками залізничних переїздів вжити заходів щодо створення на 
період проведення збиральних робіт безпечних умов пересування 
негабаритної сільськогосподарської техніки в місцях переїзду через залізничні 
колії відповідно до пунктів 4.30, 4.31 Інструкції з улаштування та експлуатації 
залізничних переїздів, затвердженої наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 26 січня 2007 року № 54, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 22 лютого 2007 року за №  162/13429 (із змінами), враховуючи 
обмеження, пов’язані з проведенням на території області операції О б’єднаних 
сил;

6) Головному управлінню Держгіродспоживслужби в Донецькій області 
(Тузов) відповідно до статті 29 Закону України «Про карантин рослин», в 
межах компетенції, забезпечити здійснення фітосанітарного контролю зерна 
та інших об’єктів регулювання, що вивозяться з карантинних зон.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 
облдержадміністрації, контроль -  на першого заступника голови 
облдержадміністрації

керівник обласної війс 
цивільної адміністрац

Голова облдержадміні

Павло КИРИЛЕНКО


