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Присутні : 

 

1. Агафошина Е.В. -  ТОВ «БАСФ ТОВ», фінансовий директор 

2. Андрієвський В.Є.  -  ІРАР, директор 

3. Артюшин В.І.  -  ІРАР, керівник координаційно - аналітичної групи 

4. Дем’янчук В.В.  -  ІРАР, експерт 

5. Клюца С.О.  -  ТОВ «БАСФ ТОВ», юридичний консультант 

6. Коротков О.О.  -  ПАТ «Креді Агріколь Банк», директор відділення 

ексклюзивного обслуговування Київської міжрегіональної 

дирекції «Агіколь» 

7. Крочак С.В. -  ІРАР, експерт 

8. Кузьменков О.О.  -  Мінагрополітики, заступник директора Департаменту 

економічного розвитку аграрного ринку - начальник 

відділу інвестицій та розвитку інфраструктури 

9. Лебедь В.Г.  - ДП «Держреєстри України», перший заступник директора 

10. Сергєєв Ю.В. - ІРАР, експерт  

11. Тараканов С.В.   -  ІРАР, заступник директора 

12. Рабенко С.Л.  -  Міжнародна Фінансова Корпорація, юридичний  

консультант 

 

Відкрив робочу нараду Андрієвський В.Є., який запропонував створити 

експертну групу з питань розробки заходів щодо реалізації положень Законів 

України № 5479-VI від 06.11.2012 р. та № 5493-VI від 20.11.2012 р. 

Основним завданням цієї групи має бути експертна допомога у розробці 

нормативно-правових актів щодо реалізації положень прийнятих законів.  

Для кращої організації законотворчої роботи було запропоновано 

визначити відповідальних виконавців за окремими напрямами підготовки 

підзаконних актів. 

 

Дем'янчук В.В., визначений координатором по внесенню змін і 

доповнень в плани, які були представлені на робочої нараді 21 січня 2013 року. 

 

Питання економічного обґрунтування капіталізації Гарантійного Фонду, 

розрахунок витрат на адміністрування структури доручено Короткову О.О.  а 



також супровід розробки проекту акту законодавства щодо надання кредиту 

для формування Гарантійного фонду. 

 

Розробку актів, які регламентують формування організаційної структури 

Гарантійного Фонду, а також забезпечують його діяльність, доручено Клюці 

С.О. В першу чергу це стосуватиметься розробки таких документів, як 

Положення про Гарантійний фонд, Регламент роботи Адміністративної ради, 

Положення про Дирекцію Гарантійного фонду. 

 

Взяти участь у підготовці наказу Мінагрополітики щодо обігу аграрних 

розписок, в т. ч. щодо визначення адміністратора та особливостей ведення 

Реєстру аграрних розписок, обліку, надходження, використання бланків тощо 

- доручено Лебедю В.Г. 

 

Загальну координацію роботи експертної групи з питань розробки заходів 

щодо реалізації положень Законів України № 5479-VI від 06.11.2012 р. та № 

5493-VI від 20.11.2012 р. в рамках співпраці Міністерства аграрної політики та 

продовольства України та ІРАР буде здійснювати Кузьменков О.О. 

 

Андрієвський В.Є. підсумовуючі всі виступи наголосив, що засідання 

експертної групи будуть проводитися регулярно. Також звернув увагу на те, що 

час на підготовку підзаконних актів дуже обмежений. Запропонував залучити 

до законодавчого процесу якомога більше професійних і кваліфікованих 

фахівців. 

 

 

 

Заступник керівника робочої групи                                 В.Є. Андрієвський 

 


