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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо
використання альтернативних видів палива
Номер, дата реєстрації: 8542 від 19.05.2011
Ініціатор(и) законопроекту: Чуднов В.М., депутат VI скликання
Метою даного законопроекту є забезпечення стимулювання переобладнання
механічних транспортних засобів, що дозволяє використовувати як паливо газ,
альтернативні види рідкого та газового палива, а також покращення екологічної
ситуації.
Проектом Закону вносяться зміни до Закону України "Про дорожній рух" –
скасовується необхідність внесення змін до технічного паспорту механічного
транспортного засобу при встановленні на нього обладнання, що дозволяє
використовувати як паливо газ, альтернативні види рідкого та газового палива.
Реалізація законопроекту на думку автора дозволить більш доступно
використовувати громадянами України альтернативні види палива, а саме газ,
альтернативні види рідкого та газового палива для роботи механічних транспортних
засобів і зменшити забруднення навколишнього природного середовища.
http://zakon.rada.gov.ua
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
уточнення механізму виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам
за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо)
Номер, дата реєстрації: 8536 від 19.05.2011
Ініціатор(и) законопроекту: Ващук К.Т., депутат VI скликання
Основною метою прийняття законопроекту є уточнення механізму виплати
дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним
підприємствам молоко і м’ясо шляхом внесення відповідних змін до пункту 1
підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.
Законопроектом запропоновані зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України, які передбачають повернення до
попереднього механізму виплати дотації, який діяв до 31 грудня 2010 року.
Зокрема, пропонується ввести норму, за якої тимчасово, до 1 січня 2015 року,
сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними
підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну
продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у
живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі
спрямовуються
виключно
для
виплати
дотацій
сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій
вазі.
Прийняття проекту Закон, на думку автора, дозволить :
– захистити селян-виробників молока, забезпечити реальне отримання ними
дотацій за здану сировину;
– забезпечити підтримку вигідних для сільгосптоваровиробників закупівельних
цін на молоко;
– стимулювати розвиток молочного тваринництва в Україні;
– не допускаючи стрімкого росту цін на молочну продукцію для споживачів
країни.
http://zakon.rada.gov.ua
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Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (щодо зарахування коштів
збору)
Номер, дата реєстрації: 8526 від 18.05.2011
Ініціатор(и) законопроекту: Ващук К.Т., депутат VI скликання
Метою цього законопроекту є приведення положень статті 4 Закону України
«Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», яка унормовує
питання зарахування коштів збору до положень Бюджетного кодексу України.
Зазначений збір справляється відповідно до Закону України «Про збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», який визначає
порядок
справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства».
Платниками цього збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від
форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній
мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Об'єктом
оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування
алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у
грошовій формі.
Ставка збору становить один відсоток від зазначеної виручки.
Відповідно до статті 4 зазначеного Закону цей збір сплачується щомісячно на
спеціальний рахунок Державного казначейства України.
При цьому, нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України.
Головним розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який
здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.
На 2011 рік заплановані надходження від сплати цього збору становитимуть
655,0 млн. гривень.
Зазначений збір до набрання чинності Податковим кодексом України був
включений до переліку загальнодержавних податків і зборів відповідно до статті 14
Закону України «Про систему оподаткування».
У перелік загальнодержавних податків і зборів, визначених статтею 9
Податкового кодексу України цей збір не включено.
Проте, пунктом 4 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України
встановлено, що до 1 січня 2015 року справляється збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства відповідно до Закону України «Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства».
Відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення»
встановлено, що збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як
загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як
обов’язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами,
встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом
про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння
відповідних зборів (плати, внесків).
Проектом запропоновано шляхом внесення змін до частин першої та третьої
статті 4 вищевказаного Закону передбачити, що збір розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства платниками сплачується до державного бюджету України, що
відповідає положенням Бюджетного кодексу України.
http://zakon.rada.gov.ua
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2. ПОДІЇ, ФАКТИ
19.05.2011
ВРУ відхилила закон про продаж експортних квот на зерно на аукціонах.
Парламент України підтримав президента В. Януковича і відхилив закон про
продаж експортних квот на зерно та продуктів його переробки на аукціонах.
Нагадаємо, В. Янукович 28 квітня 2011 р. ветував закон, що передбачає продаж
експортних квот на зерно. Законом пропонувалося встановити порядок, згідно з яким
при застосуванні в Україні режиму ліцензування експорту зерна та продуктів його
переробки розподіл таких квот здійснювався б шляхом продажу на аукціонах.
ИА "Экономическая правда"
19.05.2011
ВРУ взяла за основу проект закону про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів.
Верховна Рада України взяла за основу проект закону про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів.
Законопроектом #8454 пропонується визначити правові, економічні, соціальні й
організаційні основи рибно- господарської діяльності, порядок взаємин між
державними органами управління та користувачами водних біоресурсів у процесі їх
вивчення, охорони, відтворення і раціонального використання, які належать до
природних ресурсів внутрішніх водних об'єктів України, її континентального шельфу,
виняткової (морської) економічної зони і Світового океану.
Документ також передбачає встановити: принципи розвитку і поняття рибного
господарства; основні положення по водних біоресурсах, науковому забезпеченні
рибного господарства, охорони водних біоресурсів і державному контролю в сфері
рибного господарства; порядок видачі дозвільних документів у галузі рибного
господарства; порядок використання водних біоресурсів, а також право користування і
право власності на водні біоресурси; порядок здійснення штучного відтворення та
переробки водних живих ресурсів; вимоги до діяльності рибних портів, приймальних
пунктів і флоту рибної промисловості; норми міжнародного співробітництва в галузі
рибного господарства та ін.
Відповідно до законопроекту, державне управління і регулювання в галузі рибного
господарства здійснюють: Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади в галузі аграрної політики і продовольства,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі рибного
господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації
Інформаційна компанія "Проагро"
19.05.2011
ВРУ взяла за основу проект закону про Державний земельний кадастр.
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Верховна Рада України взяла за основу проект закону про Державний земельний
кадастр.
Законопроект #8077 передбачає відновлення базових норм про ведення
Державного земельного кадастру, що мають місце в діючому Земельному кодексі.
Зокрема, якщо сьогодні державна реєстрація земельної ділянки проводиться при
кожній трансакції та включає процедуру видачі державних актів або реєстрації
договорів оренди, то законопроект пропонує цю процедуру обмежити тільки
присвоєнням земельній ділянці кадастрового номера при його формуванні.
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Документ планує також встановити, що аналіз поданої документації та внесення
всіх відомостей про земельну ділянку проводять винятково районні (міські)
територіальні органі центрального органа виконавчої влади по земельних ресурсах.
Законопроект містить норму про механізм врегулювання порядку обміну
інформацією між Державним земельним кадастром і Державним реєстром майнових
прав на нерухоме майно. Зокрема, пропонується встановити, що інформація про
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну
ділянку разом з його кадастровим планом в електронному (цифровому) вигляді
надходить в орган, що здійснює державну реєстрацію майнових прав на нерухоме
майно. Останній, у свою чергу, направляє до Державного земельного кадастру
інформацію про те, що право на земельну ділянку зареєстроване за певною особою.
Проект також передбачає скасування з 2013 р. державних актів на право власності
на земельні ділянки.
Інформаційна компанія "Проагро"
19.05.2011
МінАПіП України виступає за збереження діючого режиму експорту соняшнику із
щорічним зниженням мита.
Міністерство аграрної політики та продовольства України виступає за збереження
діючого режиму експорту соняшнику, що передбачає щорічне зниження вивізного мита
на насіння на 1% – до 10%. Про це сказав 19 травня 2011 р. перший заступник міністра
агрополитики та продовольства М. Безуглий на прес-конференції в Києві.
"Зниження щорічного мита до 10% є абсолютно прийнятним, і ми поки
дотримуємося цих позицій", – сказав М. Безуглий. На його думку, робити експорт
насіння соняшнику абсолютно безмитним сьогодні передчасно. Крім того, заступник
міністра відзначив, що необхідно, щоб українські підприємства олієжирової
промисловості мали хоч і невеликі, але преференції перед виробниками розвинених
країн.
Нагадаємо, Європейський Союз у рамках переговорів по створенню зони вільної
торгівлі наполягає на скасуванні Україною експортного мита на насіння соняшнику.
Довідка УНИАН. Згідно із Законом України #1033-XIV від 10.09.99 г. " Про ставки
вивізного(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", починаючи з 1
січня 2007 р. ставка вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику щорічно
зменшуються на 1% до значення 10%. З 1 січня 2011 р. ставка вивізного (експортного)
мита на насіння соняшнику становить 11% митної вартості.
УНІАН
19.05.2011
В 2011 р. урожай зерна в Україні буде значно вище 45 млн. т. – М. Безуглий.

Випуск
№56 (45)
23 травня
2011 року

Урожай зерна в Україні цього року буде значно вище 45 млн. т. Про це повідомив
19 травня 2011 р. на прес-конференції в Києві перший заступник міністра аграрної
політики та продовольства України М. Безуглий.
За його словами, регіони на сьогодні прогнозують урожай зерна на рівні 45 млн. т.
"Я думаю, урожай буде значно вище, ніж запланували регіони у своєму
хлібофуражному балансі", – сказав М. Безуглий.
Він відзначив, що більш точний прогноз урожаю буде відомий після детального
вивчення стану посівів озимих і ярових зернових культур.
При цьому М. Безуглий повідомив, що на сьогодні, згідно даних Гідрометцентру,
Україна має задовільну ситуацію з накопичення вологи, як в орному шарі, так і в
метровому шарі ґрунту, що дає можливість говорити про одержання гарного врожаю.
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Як повідомлялося раніше, у березні 2011 р. Міністерство аграрної політики та
продовольства України прогнозувало врожай зерна цього року на рівні 42 млн. т.
Довідка УНИАН. В Україні господарствами всіх категорій в 2010 р. було отримано
39,2 млн. т зерна у вазі після доробки. У порівнянні з 2009 р. виробництво зерна
зменшилося на 14,8%.
УНІАН
19.05.2011
МінАПіП пропонує уряду України скасувати квотування експорту пшениці і
ячменя.
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує уряду
скасувати квотування експорту пшениці і ячменя, яке діє в країні до 30 червня 2011 р.
Про це повідомив перший заступник міністра агрополитики та продовольства М.
Безуглий.
"Міністерство внесло пропозицію щодо скасування квотування експорту пшениці і
ячменя", – сказав він 19 травня 2011 р. на прес-конференції в Києві.
М. Безуглий припустив, що відповідне рішення буде прийнятий на найближчому
засіданні Кабінету Міністрів.
Варто нагадати, що з 5 травня 2011 р. Україна скасувала квотування експорту
кукурудзи.
ИА "Интерфакс-Украина"
19.05.2011
ВРУ прийняла законопроект про введення мит на експорт зерна.
Верховна рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий
законопроект #8321, яким встановлюються мита на експорт зернових у розмірі від 9 до
14%.
Зокрема, документ передбачає введення на період до 1 січня 2012 р. 9% мито на
експорт пшениці, 12% – кукурудзи та 14% – на експорт ячменю.
При цьому, згідно з документом, уряд пропонує встановити мито на пшеницю не
менше 17 євро/т, на кукурудзу – 20 євро/т, ячмінь – 23 євро/т.
Нагадаємо, текст відповідного законопроекту " Про внесення змін до податкового
кодексу і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових
культур" був зареєстрований у парламенті ще 31 березня 2011, однак оприлюднений на
сайті ВР тільки в понеділок, 18 квітня 2011 р.
Раніше Кабінет Міністрів України продовжив квотування експорту зерна до 1
липня 2011 р., одночасно збільшивши квоту на кукурудзу на 2 млн. т. Нагадаємо, що
квотування експорту зерна, спочатку було введено урядом на початку жовтня 2010
року на строк до 31 грудня 2010 р., наприкінці минулого року було продовжено до 31
березня 2011 р. При цьому сумарний розмір квот збільшено на 1,5 млн. т – до 4,2 млн.
т. Квота на експорт кукурудзи збільшена з 2 млн. т до 3 млн. т, пшениці – з 0,5 млн. т до
1 млн. т.
Раніше повідомлялося, що західні країни неодноразово критикували дії української
влади відносно ринку зерна.
Зокрема, як заявив в інтерв'ю посол Франції в Україні Жак Фор, намір українського
уряду створити державного агента, у якого буде монопольне право на експорт
соціально значимих сільгосппродуктів, іде врозріз із офіційними заявами Києва, а
також з тими принципами, за якими працює Європейський Союз.
Крім того, уряд США стурбований постійним втручанням уряду України в роботу
зернового ринку. Зокрема, американська сторона виражає невдоволення намірами
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створити державну монополію і небажанням зняти обмеження на експорт зернових,
тобто існуванням так званих квот.
Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і
земельних відносин на засіданні 15 лютого 2011 р. не підтримав скандальний
законопроект #8053, яким пропонується монополізувати експорт сільськогосподарської
продукції, яка включена до переліку цінового регулювання.
Інформаційна компанія "Проагро"
18.05.2011
Україна заборонила ввіз з Тунісу сприйнятливих до чуми тварин.
Як стало відомо компанії "Проагро", Державна ветеринарна і фітосанітарна служба
України заборонила ввезення з Тунісу сприйнятливих до чуми тварин, продукції та
сировини з них. Про це говориться у рішенні відомства #15-2-23/4138 від 18 травня
2011 р.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного эпізоотичного бюро, на території
Республіки Туніс було зареєстровано захворювання чумою дрібних жуйних тварин.
Ввезення з Тунісу інших вантажів, підконтрольних Держветслужбі, здійснюється
згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об'єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
Інформаційна компанія "Проагро"
19.05.2011
Законопроект про продовольчу безпеку України буде доопрацьвано.
Законопроект про продовольчу безпеку України доопрацюють. Про це свідчить
проект постанови Верховної Ради про прийняття за основу названого законопроекту.
Згідно з проектом постанови, пропонується взяти за основу законопроект " Про
продовольчу безпеку України" #8370-1 від 28 квітня 2011 р., поданий народними
депутатами Г. Калетником, С. Терещуком, В. Бортом та І. Сидельником.
Також проект постанови передбачає доручити Комітету ВРУ з питань аграрної
політики та земельних відносин доробити зазначений законопроект із урахуванням
зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України в другім читанні.
Нагадаємо, згідно із законопроектом Кабінету Міністрів дається доручення
розробити і прийняти Стратегію формування продовольчої безпеки України на 20122020 рр.
Головною передумовою прийняття запропонованого до розробки нормативного
акту є, за словами авторів проекту, критично низький рівень продовольчої безпеки
населення України (зокрема, на сьогодні калорійність раціону харчування українця
становить близько 2 500 ккал, тоді як у розвинених країнах 3 300-3 800 ккал).
Автори законопроекту пропонують вважати граничним значенням індикатору
достатності запасів зерна в державних ресурсах, який визначається як співвідношення
між обсягами продовольчого зерна в державному продовольчому резерві і обсягами
внутрішнього споживання населенням хліба й хлібопродуктів у перерахунку на зерно,
його 17% рівень, що відповідає 60-ти дням споживання.
Граничним значенням індикатору економічної доступності продуктів пропонується
вважати частку сукупних витрат на харчування в загальному підсумку сукупних витрат
домогосподарств його 50% рівень. Граничним значенням індикатору продовольчої
незалежності по окремих продуктах, який визначається як співвідношення між обсягом
імпорту окремого продукту в натуральному виразі і ємністю його внутрішнього ринку,
вважається, згідно із проектом, його 20% рівень.
«ЛIГАБiзнесIнформ»
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19.05.2011
Україна і ЄС наближаються до завершення переговорів по зоні вільної торгівлі.
Україна і ЄС наближаються до завершення переговорів по зоні вільної торгівлі в
рамках Угоди про асоціацію, передає ИА "Интерфакс-Украина" .
"Завершити переговори до кінця року – це реально. Я не бачу ніяких перешкод на
цьому шляху", – заявив у Брюсселі за підсумками міні-раунду переговорів глава
української делегації, заступник міністра економіки України В. Пятницкий.
Раунд не передбачав досягнення письмових домовленостей. Сторони мають намір
до 4 червня п.р. обмінятися позиціями по питаннях, що залишилися. До чергового
раунду, який пройде 20 червня п.р. в Києві, заплановані контакти на високому рівні –
очікується, що наприкінці травня 2011 р. Брюссель відвідає перший віце-прем'єр,
міністр економічного розвитку і торгівлі А. Клюєв для того, щоб не виникало питань
проводити або не проводити раунд. "Ми настроєні переговори завершувати", – завірив
В. Пятницкий.
За словами глави переговорної делегації, у ході минулого міні-раунду сторони
продовжували роботу над питаннями, що залишилися, зокрема, мова йде про доступ на
ринок для сільського господарства і промисловості, по експортному миту,
географічних найменуваннях і енергетику. "Дані питання залишаються предметом
переговорів", – відзначив заступник міністра.
Інформаційна компанія "Проагро"
18.05.2011
Австралія планує експортувати м'ясо кенгуру в Україну.
Австралія планує експортувати тваринницьку продукцію в Україну. Як повідомили
в прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, 17 травня 2011
р. відбулася зустріч Голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України І.
Бісюка з Надзвичайним і Повноважним Послом Австралії в Україні М. Поттсом.
Під час зустрічі обговорювалися питання співробітництва між компетентними
органами України та Австралії в галузі ветеринарної медицини, зокрема, проведення
аудиту ветслужби, узгодження сертифікатів і експорту м'яса кенгуру в Україну.
Відзначається, що австралійська сторона підняла питання щодо експорту м'яса кенгуру
в Україну.
Австралійська сторона запропонувала фахівцям ветмедицины України влітку 2011
р. провести аудит австралійських переробних підприємств і уточнити перелік
підприємств, які будуть входити до програми аудиту (бійні, ферми, ветлабораторії).
Українська сторона передала пропозиції в компетентний орган ветеринарної
медицини Австралії щодо узгодження сертифікатів на яловичину і баранину.
«УНИАН»
18.05.2011
ВРУ взяла за основу законопроект про розвиток виробництва й споживання
біологічного палива.
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Верховна Рада України взяла за основу законопроект про розвиток виробництва і
споживання біологічного палива. Про це компанії "Проагро" стало відомо з
повідомлення інформаційного управління ВРУ.
Так, законопроект #7524 визначає правові основи врегулювання обороту
(виробництва і споживання) біологічного палива, що базується на основі використання
джерел відновлюваної сировини і біохімічних методів її переробки.
Документ, зокрема, пропонує віднести до біологічного палива: біоетанол;
біопаливо моторне; біопаливо дизельне; сумішне паливо; компоненти, виготовлені з
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біологічної енергетичної сировини, для змішування із традиційними видами палива;
біогаз; тощо.
Планується також, що держава забезпечить розвиток виробництва та споживання
біопалива шляхом вживання заходів економічного стимулювання споживання
біопалива виробниками та споживачами в Україні.
Відповідно до законопроекту організаційно-економічні заходи щодо стимулювання
виробництва і споживання біопалива повинні включати:
•визначення джерел і напрямків фінансування в сфері виробництва біопалива;
•створення системи державних стандартів у сфері виробництва та споживання
біопалива і нормативно-технічних показників споживчої якості, енергетичної цінності
та екологічної безпеки біопалива;
•використання економічних стимулів для підприємств, установ, організацій,
діяльність яких пов'язана із виробництвом біопалива, розробкою і введенням
маловідходних, ресурсосберігаючих і екологічно безпечних технологій, машин,
механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі;
•стимулювання інвестиційної діяльності в сфері виробництва біопалива;
•створення інформаційного фонду для збору та поширення інформації про
виробництво і споживання біопалива в Україні;
•використання економічних стимулів для споживачів, що заохочують
використання біопалива, маловідходних, ресурсосберігаючих і екологічно безпечних
технологій, машин, механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі.
Інформаційна компанія "Проагро"
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3. ПОДІЇ ІРАР
 18 травня 2011 року Інститут розвитку аграрних ринків разом з Міністерством
аграрної політики і продовольства України провів перше розширене засіданні
Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо
удосконалення
механізму
фінансово-кредитного
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників. На даному засіданні розглядалися та
обговорювалися наступні питання:
1. «Економічна доцільність впровадження системи фінансування
сільськогосподарського товаровиробника під заставу майбутнього
врожаю». Доповідала по даному питанню Сеперович Наталія
Володимирівна., експерт Інституту розвитку аграрних ринків, канд.
економічних наук.
2. «Концепція системи фінансування під заставу майбутнього врожаю з
урахуванням бразильського досвіду та їх інтеграція з системою
складських документів». Доповідав Андрієвський Віктор Євгенович –
директор Інституту розвитку аграрних ринків канд. технічних наук.
Нагадаємо, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України №170 від 12 травня 2011 р. створено Міжвідомчу робочу групу з питань
розробки законопроекту щодо вдосконалення механізму фінансово-кредитного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
До складу комісії увійшли директор департаменту землеробства Олександр
Демидов, начальник відділу особистих селянських і фермерських господарств,
кооперації і підприємництва Департаменту розвитку сільських територій Олексій
Кузьменков, народний депутат України Сергій Терещук, президент УЗА
Володимир Клименко, глава Аграрного союзу України Генадій Новіков,
представники компаній BASF, «Сингента», «Луи Дрейфус», «Сантрейд»,
Укрсиббанка та ін.
Керівником групи призначений директор департаменту економічного розвитку і
аграрного ринку Сергій Кваша, заступником групи — директор департаменту
фінансово-кредитної політики Баграт Ахіджанов і директор Інституту розвитку
аграрних ринків Віктор Андрієвський.
 19 травня 2011 року відбулося засідання робочої групи з функціонування ринку
зерна, в якому взяла участь експерт Інституту розвитку аграрних ринків, канд.
економічних наук Сеперович Наталія Володимирівна. На даному засіданні
обговорювалися наступні питання: ситуація та прогноз врожаю зернових у 2011
р. та ситуація з експортом зерна. Нагадаємо, що членом даної робочої групи є
директор Інституту розвитку аграрних ринків, канд. технічних наук
Андрієвський Віктор Євгенович.
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