
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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Про органiзацiю збирання
зернових та зернобобових
культур урожаю 2014 року

З метою виконання Програми
CyMcbKoi областi на 201'4 piK та

економlчного та соцlшIьного розвитку
Програми розвитку агропромислового

комплексу та сiльських територiй CyMcbKoi областi на перiод до 2015 року,
органiзованого проведення збирання зернових та зернобобових культур у 20|4

роцi, надання необхiдноi допомоги управлiнням агропромислового розвитку
районних державних адмiнiстрацiй та сiльськогосподарським
товаровиробникам областi .ycix форм власностi у органiзацii проведення
збиральних робiт
НАКАЗУЮ:

1. Утворити оперативний штаб з органiзацii збирання. зернових та
зернобобових культур урожаю 2014 року та затвердити його склад (додаеться),

2. Оперативному штабу здiйснювати координацiю дiй по забезпеченню
проведення органtзацrиних заходiв, сво€часноl пlдготовки
сiльськогосподарських пiдприсмств до збирання урожаю та проведення
збирання зернових культур у 2014 роцi.

З. Засiдання оперативного штабу проводити за необхiднiстю.
4,Управлiнню виробництва продукц1l рослинництва та харчовоi

промисловостl:
1) провести до 15 червня 2014 року розрахунки технiчних можливостей

збирання урожаю зернових та зернобобових культур ло Bcix категорiях
господарств нzшвною зернозбира.,,tьною технiкою;

2) визначити до 17 червня 2014 року потребу в паJIиво-мастильних
матерiалах на перiод збирання урожаю paHHix зернових та зернобобових
культур;

3) забезпечити проведення органiзацiйноi роботи по визначенню площ до
збирання урожаю зернових тб зернобобових культур в розрiзi районiв до
l4 червня 20l4 року;

4) з метою органiзованого проведення збирання урожаю зернових та
зернобобових культур, забезпечення якiсноi доробки та зберiгання зерна,
проведення аналiзу застосування рiзних технолоiiй, при вирощуваннi
сiльськогосподарсЁких ,культур у 20|З-2014 роках до 20 червня 2014 року
спiльно з Iнститутом сiльського господарства Пiвнiчного Схолу НААНУ



провести на базi одного iз раЙонiв областi за участю начальникiв управлiнь
агропромислового розвитку районних державних адмiнiстрацiй, керiвникiв та

спецiа,riстiв обласних агропромислових формувань, керiвникiв та спецiалiстiв
сiльськогосподарських пiдприсмств областi .Щень поля.

5. Нача,чьникам управлlнь агропромислового
державних адмiнiстрацiй :

розвитку раионних

по

l ) щоденно iнформувати !епартамент агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрачii про хiд пiдготовки до збирання
зернових та зернобобових культур сiльськогосподарськими пiдприсмствами
Bcix форм власностi району, про приймання та зберiгання зерна урожаю цього

року заготiвельними, хлiбоприймальними та переробними пiдприемствами

раиону;
2) створити при управлiннях агропромислового розвитку районних

державних адмiнiстрацiй робочi групи (штаби) з органiзацii пiдготовки та
збирання урожаю зернових та зернобобових культур до 15 червня 2014 року;

З) провести органiзацiйну роботу щодо дотримання та виконання
нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки. охорони працi та безпеки
дорожнього руху в перiод збиральних робiт до 15 червня 20l4 року;

4) зробити розрахунок збирання в районi урожаю зернових та
зернобобових культур наявними зернозбиральними комбайнами до l0 червня
2014року;

5) провести органiзацiйнi заходи сво€часному укладанню угод
сiльськогосподарськими виробниками раиону на додаткове залучення
зернозбиральних комбайнiв з iнших регiонiв до 25 червня 20 l4poKy;

6) провести семiнар-наради на одному iз базових господарств району по
пiдготовцi до проведення збирання урожаю зернових та зернобобових культур
та зберiганню зерна нового урожаю (до початку збирання);

7) розробити робочi плани проведення збирання в районi'урожаю paнHlx
зернових та зернобобових культур урожаю 2014 року до 14 червня 2014року,

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора fl епартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрачii
оJDс/о/? Ns Зl-оЬ

Склад
оперативного штабу з органiзацii збирання зернових

та зернобобових культур урожаю 2014 року

Iвченко
Володимир Миколайович

Боронос
Алла IBaHiBHa

Клименко
Марина Олексiiвна

Костюк
Юрiй Борисович

Турчин
Петро Iванович

Кабанець
BiKTop Михайлович

Собко
Микола Геннадiйович

Токар
Леонiд Михайлович

- директор Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii, керiвник оперативного штабу;

- заступник директора - начЕLпьник управлiння
виробництва продукцii рослинництва та
харчовоi промисловостi .Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii, заступник керiвника
штабу;

- Еачальник вiддiлу органiзацii виробництва
продукцii рослинництва та технiчноi полiтики
.Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацii,
секретар штабу;

- заступник директора - начапЬник управлiння
економlчного розвитку агропромислового
комплексу .Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмlнlстрац1l;

заступник начаJIьника управлiння виробництва
продукцll рослинництва
промисловостi
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii

директор Iнституту сiльського господарства
Пiвнiчного Сходу НААНУ (за згодою);

заступник директор Iнстиryту сi}iьiького
господарства Пiвнiчного Сходу }IAAHY (за
згодою)

т. в.о.начzшьн и ка [ержавноi iнспекцii
сiльського господарства в Сумськiй областi (за
згодою);

та харчовоl
Щепартаменту



IBaHoB
свгенiй Миколайович

Пасько
олексiй Миколайович

Говорун
Оксана Леонiдiвна

Сахошко
микола Миколайович

коваленко
Iгор Миколайович

!овжик
михайло Якович

Мотренко
олексiй Iванолвич

Мартиненко
BiKTop Михайлович

солошенко
михайло Васильович

Пономарьов
Олександр Миколайович

коваленко

нача_пьник управлlння контролю якост1 насlння
та садивного матерiалу flержавноi iнспекцii
сiльського господарства в Сумськiй областi (за
згодою);

директор Сумського вiддiлення украiнського
державного фо*rду пiдтримки фермерських
господарств (за зголою)l

нач.шьник Щержавноi фiтосанiтарноi iнспекцii
Сумськоi областi, (за згодою);

- начальник Сумського
експертизи copTiB рослин,

державного центру
(за згодою);

та
(за

факультету

Щмитро Михайлович

Маринченко
Iгор Олексiйович

<{ержгрунтоохорона> (за згодою);

директор IBaHiBcbKoi дослiдно-селекцiйноi
станцii НААНУ (за згодою);

начaшьник Сумського обласного IJeHTpy
гiдрометеорологii (за згодою);

в.о. начальника Головного управлiння
Щержземагенства у Сумськiй областi
(за згодою);

директор .Щослiдноi станцii луб'яних культур
Iнституту сiльського господарства Пiвнiчного
Сходу НААНУ (за згодою);

}асryпник на чальника управлiння
виробництва продукцii рослиннпцтва

- декан факультету агротехнологll
природокористуван}+я
згодою);

- декан iнженерно-технологiч ного
Сумського НАУ (за згодою);

Сумського ttAY

постiйний представник (Сумська область) ПАТ
кАграрний фонд> (за згодою)

директор CyMcbKoi фiлii Щержавноi установи

та харчовоr промисловостl П.I. Турчин


