
 

 

ПРОТОКОЛ КРУГЛОГО СТОЛУ 
"Український ринок зерна: ефективне регулювання для світового лідерства" 

27 вересня, 2017, Київ 

Ім’я Коментар 

Олена Ковальова, 

Заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства 
України  

Потрібно здійснити кроки, які дозволять підвищити ефективність 
діяльності кожного суб’єкту аграрного ринку разом зі стейколдерами. 
Крім того, потрібно знайти баланс між регулюванням та дерегулюванням 
галузі.  

Борис Філіпов, 

Аташе, Відділ економічної 
співпраці, соціального та 
регіонального розвитку 
Представництва ЄС в 
Україні 

Підписавши Угоду про асоціацію, Україна та ЄС вийшли на шлях активної 
кооперації. Ринку потрібна не тільки дерегуляція, а й розумне 
регулювання. Для цього необхідно проводити круглі столи із 
залученням усіх стейкхолдерів. 

Ринок зерна показує найкращу динаміку розвитку. На сьогодні, експорт 
до ЄС складає 8.4 млн тон.  

На зерновому ринку України функціонує 71.3% малих та середніх 
підприємств, проте вони виробляють лише 15.8% валового продукту. У 
ЄС такий показник перевищує 50%. Тому Україна має потенціал для 
розвитку.  

Леонід Козаченко, 
Народний депутат України, 
Голова Підкомітету з питань 
економічної і фінансової 
політики в АПК Комітету 
Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та 
земельних відносин 

Україна здатна підняти ЄС на перше місце у світі по експорту зернових, і 
для цього необхідно працювати над гармонізацією сучасного 
законодавства. Найбільшою проблемою останніх 10 років в галузі є те, 
що держава завжди приймала жорсткі засоби регулювання з метою 
утримання або зниження внутрішніх цін, що призводило до завдання 
збитків фермерам. Змін потребує і фіскальна політика, оскільки саме це 
дозволить залучити інвесторів до галузі. 

Олексій Гончарук, 

Голова Офісу ефективного 
регулювання (BRDO) 

Нам потрібно з'ясувати інтереси держави на ринку зерна, які 
інструменти регулювання діють на ринку, чи є вони ефективними, чи ні. 
Дуже важливо, щоб цей захід не був формальним заходом, ми хочемо, 
щоб він став стартом публічного діалогу для держави та бізнесу. 

Андрій Заблоцький,  

Керівник сектору «Сільське 
господарство», BRDO 

Ринок регулюється 56 регуляторними актами. Аналіз якості актів: 59,5% 
(34 акти) є законними та актуальними. 28% (15 актів) є неактуальними та 
потребують приведення у відповідність або визнання такими, що 



 

 

втратили чинність. 12,5% (7 актів) мають ознаки незаконних та 
одночасно є неактуальними. 

На ринку зерна діє 22 інструменти регулювання. Однак лише 18% з них 
є дієвими: аграрна розписка, фітосанітарний та карантинний сертифікат, 
заборона руху для автомобільного вантажного транспорту. 18% є 
сплячими інструментами. 14% потрібно скасувати: гарантійний фонд, 
міжнародний договір та декларацію про обсяги зберігання зерна. 50% 
потребують негайного прийняття управлінських рішень: агрохімічний 
паспорт поля, складські документи, зустрічні звірки, взяття проб та 
зразків, інструменти аграрного фонду та страхування урожаю з 
державною підтримкою. 

Все це зумовлює виникнення перепон для бізнесу. На сьогодні у нас 
існує велика незахищеність інтересів поклажодавців при складському 
зберіганні. Лише за останні 2 роки у судовому провадженні знаходиться 
1280 справ.  

Відсутня реалізація заходів економічного стимулювання МСБ, 
передбачених у законодавстві. Взяття проб та зразків товарів, а також 
проведення зустрічних звірок Державною фіскальною службою 
створюють умови для неповернення ПДВ, а також виникнення простоїв 
кораблів у портах, що наносить від 10 до 20 тис дол США збитків за добу. 
Відсутні санкції для інспекторів за несвоєчасну видачу фітосанітарного 
сертифікату на експорт протягом 24 годин. Неефективність залізничних 
перевезень та несвоєчасна подача вагонів створюють збитки для 
бізнесу, що сягають 1 млн дол США на місяць. Існує потреба розвитку 
річкової транспортної логістики. Потребує прийняття управлінських 
рішень перевезення зерна автотранспортом з метою уникнення 
корупційних ризиків. 

Проаналізувавши положення основного закону «Про зерно та ринок 
зерна в Україні» ми дійшли до висновку, що 80 % положень потребують 
внесення змін та викладення їх у новій редакції. 

Тимур Хромаєв, 

Голова Національної комісії 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

1. Для фінансового регулятора реформа ринку зерна є дуже важливою.  

2. Формування організованого аграрного ринку – нелегка задача, що 
стоїть перед нами. Враховуючи наш попередній досвід, використовуючи 
системний підхід та спільну працю ми можемо започаткувати сталий 
розвиток агарного ринку. Для цього необхідно змінити законодавство 
щодо складських документів на зерно, вдосконалити обіг аграрних 
розписок, змінити принципи формування ціни на продукцію.  



 

 

Олена Ковальова, 
Заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства 
України  

Наша основна мета – зробити діяльність для всіх учасників ринку 
комфортною.  

1. Щодо презентації, слід зазначити, що великий блок проблем 
регулювання та недієвих інструментів ринку пов'язані саме з 
діяльністю Аграрного фонду, і з цим можна погодитись. Щодо 
фінансових та товарних інтервенцій, виходячи з європейської 
практики, такий інструмент регулювання не є достатньо ефективним. 
Щодо фінансових інструментів, таких як аграрні розписки, слід 
зазначити, що незабаром запрацює загальний реєстр на всю країну. 
Ми працюємо над налагодженням функціонування фінансових 
інструментів.  

2. Щодо закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, слід 
зазначити, що Мінагрополітики підготовлено проект нормативного-
правового акту про внесення змін. Проблемні питання є також із 
декларуванням зерна та лабораторіями. 

3. Щодо агарного страхування, інструменти, запропоновані в Зеленій 
книзі, в більшій частині стосуються відносин, пов'язаних з Аграрним 
фондом, та потребують удосконалення. 

4. Абсолютно підтримуємо ідеї щодо Стандарту по пшениці. 

5. Щодо питань, пов'язаних з інфраструктурою, особливо водних 
шляхів, слід зазначити, що ціна річкових перевезень значно менша, 
ніж вартість автомобільних чи залізничних. Залізничне 
транспортування ускладнюється відсутністю вагонів. Що стосується 
автомобільного транспорту, існує проблема з перевантаженням, яку 
необхідно вирішувати.  



 

 

Володимир Лапа,  

Голова Державної служби 
України з питань 
безпечності харчових 
продуктів і захисту 
споживачів 

1. Щодо місця подачі заявки на проведення фітосанітарної експертизи: 
відповідна постанова не передбачає такого, а проблема полягає в 
структурній організації. Теоретично така проблема існує, практично 
останнім часом зауважень від представників бізнесу не надходило. 
Зауваження в більшій частині стосуються відсутності можливості 
оперативно виїжджати інспекторам. Особливо це стосується 
залізничного транспорту. 

2. Щодо зменшення кількості нотифікацій: вирішення питання слід 
починати безпосередньо з самого експортера. У таких ситуаціях 
вирішення проблеми треба починати з причини, а не наслідків. 

3. Щодо уповноваження приватних лабораторій: це питання є 
дискусійним та при його вирішенні слід враховувати світові вимоги та 
практики. Зокрема, Китай вимагає проведення лабораторних 
досліджень виключно державними лабораторіями. 

4. Існує потреба у введенні ризикоорієнтованого контролю. 

5. За несвоєчасну видачу фітосанітарних висновків служба притягує 
винних осіб на місцях до відповідальності. Крім того, потрібно 
удосконалювати законодавство за несвоєчасне надання 
адміністративних послуг інспектора в цілому. 

6. Щодо зберігання зерна, необхідно запроваджувати позаплановий 
контроль і розширити повноваження юридичних осіб в частині 
звернення. 

7. Службою розроблено проект нормативно-правового акту щодо 
арбітражу. 

Коментар - Андрій 
Заблоцький, 

Керівник сектору «Сільське 
господарство» BRDO 

1. Ми підтримуємо ваші пропозиції, та готові співпрацювати 
в  подальшому у спільних робочих групах. 

2. Щодо відповідальності: нами акцентовано увагу на відповідальності 
в такому формулюванні саме тому, що ми розглядаємо конкретний 
ринок зерна. Якщо ж розглядати це питання комплексно, то варто 
розширювати його та пропонувати в цілому відповідальність за 
ненадання адміністративних послуг. 



 

 

Віктор Шеремета, 

Віце-Президент Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України 

1. Для малих фермерів на сьогодні важливим питанням є експорт.  
2. Відновлення спеціального режиму ПДВ. 
3. Затрати по автомобільному перевезенню зерна перекладаються на 

малих товаровиробників. 
4. Незахищеність виробників у процесі зберігання зерна на складах. 
5. Існує потреба в державній підтримці розвитку фермерства. 

Олена Замятіна, 

Директор з маркетингу ПІІ 
«Гленкор Агрікалчер 
Україна», Віце-Президент 
Української Зернової 
Асоціації 

1. Представлена Зелена книга охопила 90% проблем, що існують на 
ринку. 

2. Зернові компанії-експортери постійно ведуть діалог з 
Мінагрополітики для вирішення поточних питань, що виникають на 
ринку зерна. 

3. Існують проблеми при отриманні фітосанітарного сертифікату на 
експорт. 

4. Потребує розвитку та вдосконалення залізнична інфраструктура та 
річкова логістика. 

Ірина Душник,  

Виконавчий Директор 
Комітету зернових та олійних 
культур, Європейська Бізнес 
Асоціація 

1. Вперше за історію незалежності розроблено такий системний аналіз 
ринку зерна. Проблеми, висвітлені в книзі, повинні знайти 
відображення в нормативно-правових актах Мінагрополітики. 

2. Необхідно відкрити ринок проведення фітосанітарної експертизи для 
приватних лабораторій. 

3. Необхідно створити рівні умови для всіх гравців ринку,  

4. Існує проблема сірого ринку зерна. 

5. Залучення інвестицій можливо лише при наявності прозорих умов 
гри на ринку. 

Володимир Клименко, 
Заступник Генерального 
директора ТОВ СП 
«НІБУЛОН» 

1. Україна має високий потенціал для збільшення об’ємів виробництва 
зерна, яке буде споживатись всім світом. 

2. Зелена книга, представлена сьогодні, підсумовує ситуацію на 
зерновому ринку за останні 15 років. У майбутньому потрібно 
розробити чітку стратегію розвитку сільського господарства в Україні 
до 2030 року з визначенням чітких пріоритетів щодо експорту та 
переробки. 

3. Існує потреба розвитку елеваторної інфраструктури та розвитку 
зернової логістики. 

4. Внутрішні елеватори, розташовані в середині країни, не завжди 
відповідають потребам бізнесу, існують великі проблеми з 



 

 

застарілістю елеваторів, відсутністю залізничного парку та 
зношеністю доріг. 

5. ТОВ СП “Нібулон” вкладає великі інвестиції в розвиток річкової 
інфраструктури та нарощування елеваторного потенціалу. 1 млн тон 
зерна, перевезеного річковим транспортом, економить державі 1 
млрд грн бюджетних коштів. 

Сергій Шупик, 

Директор департаменту 
агропромислового розвитку, 
Київська обласна державна 
адміністрація 

Підтримуємо всі напрацювання, викладені в Зеленій книзі, готові до 
співпраці. 

Лариса Старікова, 

Координатор Аналітичного 
центру ГО “Аграрний союз 
України” 

Необхідно говорити не тільки про розвиток зернового ринку, а і про 
гармонізацію українського законодавства з законодавством ЄС. Крім 
того, актуальними питаннями залишаються стандартизація та якість 
продукції. 

Коментар - Андрій 
Заблоцький, 

Керівник сектору «Сільське 
господарство», BRDO 

1. Угода про асоціацію з ЄС є вкрай важливим документом і безумовно 
знайшла своє відображення в Зеленій книзі. В книзі є розділ, 
присвячений законодавству ЄС, а також наданий порівняльний 
аналіз під кожним інструментом регулювання. 

2. Найбільший період імплементації в Угоді про асоціацію з ЄС 
визначений для аграрного сектору – 10 років. Тому є ще багато 
пропозицій та ініціатив, які потрібно обговорювати з експертами, 
бізнесом і запроваджувати на ринку. 

Ми готові співпрацювати та врахувати пропозиції в Зеленій книзі. 

Олександр Лозовицький, 

Начальник Відділу 
міжнародної інтеграції в 
сфері технічного 
регулювання, санітарних та 
фітосанітарних заходів в АПК 
- Головний метролог 

1. Проблема якості зерна є досить гострою на ринку. Сьогодні всі 
ініціативи направлені на розробку нових зернових стандартів. 

2. Існує проблема у визначені арбітражних лабораторій, яка надасть 
змогу захистити інтереси виробників. 

Коментар - Андрій 
Заблоцький, 

1. Прагнення бізнесу та регулятора досягнути спільних цілей є дуже 
важливими. Саме тому ми готові включати додаткові проблемні 



 

 

Керівник сектору «Сільське 
господарство», BRDO 

питання до Зеленої книги, обговорювати та працювати з 
Мінагрополітики щодо пошуку шляхів вирішення проблем ринку. 

Вадим Чайковський, 
Заступник начальника 
Управління 
Держпродспоживслужби – 
заступник Головного 
державного фітосанітарного 
інспектора України  

1. Варто зазначити, що проблеми фітосанітарної сертифікації та 
експертизи є дуже важливими.  

2. Існують проблемні питання щодо місця подачі заявки на 
проведення фітосанітарної експертизи, збільшення кількості 
нотифікацій, уповноваження приватних лабораторій. Існує 
потреба у введенні ризикоорієнтованого контролю. 

 


