Протокол
робочої наради з обговорення основних положень Законів України
№ 5479-VI від 06.11.2012 р. та № 5493-VI від 20.11.2012 р.
Дата проведення: 19 грудня 2012 року
Час проведення: 16 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 24Б, оф.81

Присутні :
1. Андрієвський В.Є.
2. Бондарчук Н.
3. Гусєва Н.О.
5. Агафошина Е.В.
4. Клюца С.О.
5. Крочак С.В.
6. Томкін О.Ю.
7. Шейко А..

- ІРАР, директор
- «Agrofuel», керівник юридичного департаменту
- «Європейська Бізнес Асоціація», виконавчий директор
Агрохімічного Комітету/координатор Комітету з зернових та
олійних культур
- ТОВ «БАСФ ТОВ», фінансовий директор
- ТОВ «БАСФ ТОВ», юридичний консультант
- ІРАР, експерт
- ЗАТ «Рамбурс-Елеватор», адвокат
- «Луї Дрейфус Україна ЛТД», юридичний консультант

Андрієвський В.Є. поінформував присутніх про ініціативу Інституту розвитку
аграрних ринків по розробці заходів щодо реалізації положень Законів України №
5479-VI від 06.11.2012 р. та № 5493-VI від 20.11.2012 р.. Запропонував у найближчий
час створити робочу групу за участю ІРАР, представників агробізнесу, наукових
організацій з доопрацювання окремих положень Законів.
Клюца С.О. презентуючи Закон України від 20 листопада 2012 року № 5493-VI
«Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання
зобов’язань за складськими документами на зерно» приділив увагу переліку
нормативно-правових актів, які необхідно розробити для забезпечення практичної
реалізації закону. Також він повідомив, що Закон набуває чинності у квітні 2013 року
і зараз складається календарний план по розробці вторинного законодавства. Він
запропонував Комітету з зернових та олійних культур «Європейської Бізнес
Асоціації» увійти до складу робочої групи, так як думка представників зернового
ринку дуже важлива при підготовці нормативно-правових актів. Поінформував, що
вже отримані деякі коментарі з Адміністрації Президента України і вони будуть
враховані при розробці законодавчих актів.
Представники «Європейської Бізнес Асоціації» прокоментували окремі
положення Закону і особливо підкреслили той факт, що членство в Гарантійному
фонді має бути добровільним. Також, висловили згоду на входження до складу
робочої групи та висловили надію на те, що подібні робочі зустрічі будуть
регулярними.
Заступник керівника робочої групи

В.Є. Андрієвський

