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Рішення засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку
від 19 лютого 2013 року
I. Розглянувши питання щодо організації і функціонування оптових ринків
сільськогосподарської продукції (далі ОРСП) в Україні, Комісія
рекомендує Міністерству аграрної політики та продовольства України
1. Внести зміни і доповнення до чинного законодавства в частині, що
стосується:
– форм власності і господарювання ОРСП, порядку набуття юридичною
особою статусу ОРСП;
– унормування сертифікаційних вимог до ОРСП визначених форм власності і
господарювання;
– особливостей формування тарифів на послуги ОРСП виробникам
продукції;
– особливостей організації управління ОРСП та контролю їхньої діяльності
як з боку держави, так і з боку виробників та споживачів
сільськогосподарської продукції.
2. Включити в програму підтримки розвитку ОРСП відповідні заходи щодо
спеціалізованих міжрайонних ринків живої худоби в зонах найбільшої
концентрації її вирощування.
3. Сприяти формуванню мережі сільськогосподарських збутових
кооперативів,
діяльність
яких
спрямована
на
забезпечення
функціонування ОРСП, розвивати прямі зв’язки оптових ринків з
кооперативами й іншими об’єднаннями виробників зі збуту оптових
партій картоплі, овочів, фруктів та продукції особистих підсобних
господарств населення.
4. Активізувати роботу щодо формування прозорої та доступної кожному
сільському населеному пункту системи інформаційного забезпечення
щодо діяльності ОРСП, форм їх співпраці з виробниками тощо.
II. Комісія звертається до Проекту USAID "Агроінвест" з проханням
провести аналіз поточної ситуації функціонування оптових ринків в
Україні та розробити пропозиції щодо удосконалення організаційних
питань на основі даного аналізу.

III. З метою розвитку грибопромислового сектору України для забезпечення
населення свіжими культивованими грибами та новими високоякісними
продуктами харчування на основі грибів та грибного білку Комісія
звертається до Міністерства аграрної політики та продовольства України з
пропозицією ініціювати перед Кабінетом Міністрів України розробку та
реалізацію програми «Грибна індустрія» на період 2014 – 2020 рр. згідно
Концепції Державної цільової програми «Грибна індустрія»,
запропонованої ВГО «Асоціація грибовиробників України».
IV. Виключити зі складу Комісії з питань розвитку аграрного ринку у зв‘язку
з систематичною відсутністю на засіданнях Комісії, наступних членів
Громадської Ради:
БОРОДИНЯ Олександра Григоровича - президента-голову правління
Громадської організації «Ліга українських промисловців – виробників
взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів
«Укршкірвзуттяпром»;
ПОГРЕБНУ Анну Федорівну - представника асоціації «Український
національний комітет Міжнародної торгової палати»;
СТАДНИКА Михайла Яковича - старшого спеціаліста Об’єднання
«Національна палата міжнародного співробітництва»;
ТЕЛЬНИХ Анатолія Павловича - голову Всеукраїнської профспілки
працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей;
ЧАГАРОВСЬКОГО Вадима Петровича - голову Ради директорів
Об’єднання «Спілка молочних підприємств України».
Заступником Голови Комісії з питань розвитку аграрного ринку обрати
Капшука С.П.
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