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Про заходи щодо формування  
регіональних ресурсів продовольчого  
зерна урожаю 2004 року 
 
 
 

Керуючись ст. 17 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2004 № 532 "Про закупівлю 
продовольчого зерна врожаю 2004 року" та з метою стабілізації ринку 
продовольчого зерна, впровадження ефективного механізму його регулювання: 

 
1. Затвердити обсяги закупівлі продовольчого зерна для регіональних 

потреб з урожаю 2004 року (додається). 
 
2. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій та міським 

головам міст обласного значення: 
2.1 здійснити у серпні - вересні 2004 року заходи щодо закупівлі для 

регіональних потреб продовольчого зерна урожаю поточного року, вирощеного 
сільгосптоваровиробниками області, виключно через регіональні товарні біржі, 
акредитовані Міністерством аграрної політики України в затверджених обсягах; 

2.2. сільгосптоваровиробникам різних форм власності проводити 
реалізацію продовольчого та фуражного зерна, насіння соняшника та продуктів 
їх переробки через біржову торгівлю на регіональних акредитованих товарних 
біржах. Розрахунки за отримані матеріально-техничні ресурси здійснювати 
виключно коштами, не допускаючи бартерних операцій зерном; 

2.3. надати до 20.07.2004 головному управлінню сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації перелік сільгосппідприємств, які братимуть 
участь у реалізації продовольчого зерна для формування регіональних запасів; 

2.4. запровадити з 12.07.2004 щотижневий моніторинг залучення коштів 
для забезпечення формування регіональних ресурсів продовольчого зерна, а з 1 
серпня - надавати головному управлінню сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації щоденно інформацію про обсяги його 
закупівлі; 
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2.5. сприяти запобіганню негативних явищ на ринку зерна та 

продовольства;  
2.6. висвітлювати ситуацію, що склалася на ринку зерна, хліба і 

хлібобулочних виробів у регіоні, в засобах масової інформації. 
 
3. Рекомендувати Запорізькій та Бердянській митниці, Прикордонній 

державній інспекції по карантину рослин по Запорізькій області, Запорізькій 
дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці, Бердянському 
морському торговельному порту та ДП “Запорізький річний порт“ АСК 
“Укррічфлот” здійснювати операції по оформленню ввозу та вивозу зернових 
культур, насіння соняшника та продуктів їх переробки за межі області (різних 
партій) лише за наявністю біржового контракту, укладеного на регіональних, 
товарних біржах, акредитованих Міністерством аграрної політики України, та 
свідоцтв, що підтверджують якісні показники. 
 

4. Головним управлінням сільського господарства і продовольства, 
фінансовому та економіки облдержадміністрації: 

4.1. провести організаційні заходи щодо створення умов для залучення 
суб’єктами господарювання кредитних ресурсів комерційних банків на 
формування регіональних ресурсів продовольчого зерна в порядку, визначеному 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2004 № 184 “Про 
затвердження порядку використання коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
коротко - і довгострокових кредитів”; 

4.2. визначити джерела фінансування та внести на розгляд обласної ради 
питання щодо виділення з обласного бюджету коштів на часткову компенсацію 
ставок за користування кредитами комерційних банків на закупівлю 
продовольчого зерна для регіональних потреб; 

4.3. розробити механізм та визначити обсяги кредитування закупівель 
продовольчого зерна для регіональних потреб. 
 

5. Рекомендувати оператору по Запорізькій області від Державної 
акціонерної компанії “Хліб України”: 

5.1. організувати заставну закупівлю продовольчого зерна у 
сільгосптоваровиробників області в обсязі не менше 26,0 тис. тонн; 

5.2. здійснювати моніторинг та надавати, починаючи з 1 серпня поточного 
року, щотижневу інформацію головному управлінню сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації про обсяги закупівель продовольчого зерна 
для регіональних потреб. 

 
6. Головному управлінню сільського господарства і продовольства, 

інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції 
облдержадміністрації узагальнювати дані моніторингу формування регіональних 
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ресурсів продовольчого зерна урожаю 2004 року і подавати інформацію 
керівництву облдержадміністрації в розрізі регіонів. 

 
7. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської 

продукції облдержадміністрації установити постійний контроль за виконанням 
вимог державного стандарту на пшеницю та умовами зберігання продовольчого 
зерна регіональних ресурсів. 

 
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови 

обласної державної адміністрації Вегерю С.М. та Сіна О.Ч. 
 

 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації      В.П. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


