
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

22.06.2004                                         
 N 258 

 
Про підготовку до збирання ранніх  
зернових культур урожаю 2004 року  
 
 
 Керуючись статтею 13 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації", з метою своєчасного і якісного проведення збирання ранніх 
зернових культур урожаю 2004 року, гарантованого забезпечення господарств 
усіх форм власності насінням озимих культур під урожай 2005 року, пально-
мастильними матеріалами, технікою, запасними частинами : 
 
 1. Затвердити склад оперативної групи з питань організації збирання 
ранніх зернових  культур урожаю  2004 року (додається). 
 
 2. Для надання практичної допомоги по організації збирання ранніх 
зернових культур урожаю 2004 року на місцях, безпосередньо в господарствах 
закріпити за районами перших заступників та заступників голови обласної 
державної адміністрації, керівників головних управлінь, управлінь та інших 
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади згідно з додатками 1,2. 
 

3. Головам районних державних адміністрацій:  
3.1. організувати роботу щодо прискорення темпів підготовки та ремонту 

зернозбиральної техніки;  
3.2 забезпечити комісійне обстеження посівів ранніх зернових з метою 

визначення обсягів роздільного збирання та прямого комбайнування, провести 
комплекс заходів захисту посівів від пожеж під час збирання та зберігання; 
 3.3. сприяти   забезпеченню  сільгосптоваровиробників  запасними   части- 
нами, пально-мастильними матеріалами та енергоносіями; 
 3.4. взяти під особистий  контроль заготівлю насіння озимих і ярих 
зернових культур під урожай 2005 року в запланованих обсягах з урахуванням 
страхового фонду;  
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 3.5. вжити заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази 
хлібоприймальних підприємств до приймання та зберігання зерна з  вимогою 
обов’язкового знезараження складських приміщень; 
 3.6. розробити очікувані баланси виробництва і використання зерна та до 
29.06.2004 подати головному управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації. 
 
 4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03.07.2003 № 249 “Про створення оперативної групи 
по організації збирання ранніх зернових культур у 2003 році та закріплення на 
цей період за районами заступників голови облдержадміністрації, керівників 
обласних управлінь, установ та організацій”. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Вегерю С.М. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації       В.П. Березовський 
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Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
22.06.2004                      №  258 

 
 
 

Склад 
оперативної групи з питань організації збирання ранніх  

зернових культур урожаю  2004 року 
 
 
Зайцев 
Михайло Тихонович 

заступник начальника головного управління 
сільського господарства і   продовольства 
облдержадміністрації, голова оперативної групи 
 

 
Члени групи: 

 
Катернюк 
Юлія Володимирівна 

в. о. начальника інспекції якості та формування 
ресурсів сільськогосподарської продукції 
облдержадміністрації 
 

Маркін 
Олександр Миколайович 

директор державного проектно-технічного центру 
охорони родючості грунтів і якості продукції  
(за згодою) 
 

Мікрюков 
Анатолій Іванович 

начальник відділу з питань розвитку рослинництва 
головного управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації 
 

Ходякевич 
Іван Франкович 

начальник   відділу   прогнозування енерго- 
забезпечення ринку  матеріально-технічних 
ресурсів, охорони праці, пожежної безпеки і 
безпеки дорожнього руху головного  управління 
сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації  
 

Ясинецький 
Олександр В’ячеславович 

начальник управління регіональної аграрної 
політики головного управління сільського 
господарства    і   продовольства 
облдержадміністрації 

 
 
Заступник голови, керівник  апарату  
обласної державної адміністрації      Г.Ф. Коваленко 

 


