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Андрієвський В.Є. поінформував присутніх про ініціативу Інституту
розвитку аграрних ринків по розробці планів заходів щодо реалізації положень
Законів України № 5479-VI від 06.11.2012 р. та № 5493-VI від 20.11.2012 р., а
також про основні результати робочої наради від 21 січня 2013 року. Дав оцінку
чинним у світі системам фінансово-кредитного забезпечення середніх і дрібних
товаровиробників, а також чинним в Україні системам реєстрів.
Підкреслив, що прийняті закони відповідають інтересам як держави, так і
середніх товаровиробників в Україні, а окремі негативні коментарі надходять
виключно від представників великого бізнесу.
Запропонував у найближчий час провести робочу нараду з
представниками Національного банку України для обговорення прийнятих
нових фінансових інструментів. Їх практичне використання допоможе
підвищити ліквідність заставного майна в комерційних банках і тим самим
зробить кредити для сільгоспвиробників більш доступними.

Поінформував, що робоча група, яка була створена за ініціативою ІРАР,
23 січня п.р. почала розробку нормативно-правових актів щодо реалізації
положень прийнятих законів. Також розробляється новий законопроект, який
буде спрямований на поліпшення окремих положень Закону 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». Зараз проводиться узагальнення всіх зауважень та пропозицій до
даного законопроекту, включаючи і рекомендації Адміністрації Президента
України.
Андрієвський В.Є. запропонував внести зміни до наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 12.05.2011 N 170 про створення
Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо
удосконалення
механізму
фінансово-кредитного
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників.
Дем'янчуком В.В. були запропоновані на розгляд проекти планів заходів
щодо реалізації прийнятих законів. Особливу увагу було приділено переліку
нормативно-правових актів, які повинні бути підготовлені у терміни,
встановлені законами. Запропонував декілька варіантів основний положень для
Постанови Кабінету Міністрів України та наказу Міністра аграрної політики та
продовольства щодо реалізації прийнятих законів.
Саблук В.П. поінформував що від Мінагрополітики відповідальним за
всю роботу по реалізації прийнятих законів призначений Кузьменков О.О. і
запропонував експертам ІРАР, а також юристам зацікавлених організацій
активно підключитися до законотворчої роботи. Звернув увагу на необхідність
проведення публічної роз'яснювальної роботи щодо прийнятих законів. Ним
запропоновано провести на наступному тижні робочі наради з представниками
Міністерства юстиції України та Нацбанку України.
Коротковим О.О. були представлені попередні розрахунки обґрунтування
капіталізації Гарантійного Фонду, а також витрати на адміністрування
структури.
Андрієвський В.Є. підсумовуючі всі виступи наголосив, що засідання
експертної групи будуть проводитися регулярно. Звернув увагу на те, що деякі
фінансові структури, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку,
готові дати кредитні ресурси для розвитку запропонованих законами систем, а
також є попередня домовленість про проведення пілотних проектів за участю
представників агробізнесу.
Заступник керівника робочої групи

В.Є. Андрієвський
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