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Прем’єр-міністра України з представниками 
сільськогосподарських підприємств та суб’єктів 

господарювання, які здійснюють експорт 
зерна і продуктів його переробки

1. ЯРЕСЬКО Н.

Прошу за участю Національного банку України опрацювати питання щодо 
необхідності розширення переліку банків, отримання фінансової гарантії яких 
надає право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану 
вартість платникам такого податку, та за результатами внести в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції.

Ящук В. В.
2 ЯРЕСЬКО Н. -  скликання 
ч/ПАВЛЕНКУ О. М.

Прошу під час підготовки законопроектів щодо податкової реформи 
додатково опрацювати пропозиції Аграрного союзу України з оподаткування 
виробників сільськогосподарської продукції.
Ящук В. В., Канцураку В. В. -  відповідно до компетенції

3. ЯРЕСЬКО Н. -  скликання 
НАСІРОВУ Р. М.

V ПАВЛЕНКУ О. М.

Прошу разом із Національним банком України опрацювати питання щодо 
механізмів детінізації ринку закупівель сільськогосподарської продукції, 
зменшення обсягу готівки під час розрахунків у зазначеній сфері та за 
результатами внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджені 
пропозиції.

Ящук В. В., Канцураку В. В. -  відповідно до компетенції

V  4. ПАВЛЕНКУ О. М.

Прошу разом із заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади подати пропозиції, спрямовані на істотне збільшення частки продуктів 
переробки сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур 
стосовно яких передбачається розширення ринків збуту за кордоном.

Канцураку В. В.

5. НАСІРОВУ Р. М.

Прошу в тижневий строк підготувати та подати Мінагрополітики перелік
сільськогосподарських підприємств, щодо яких не ішт&хюо АОИйрашптийи
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суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності та інших порушень з 
ухилення від сплати податків.

Прошу про зазначений перелік поінформувати представників 
сільськогосподарських підприємств та Американської торгівельної палати в 
Україні.

Ящук В. В., Канцураку В. В. -  відповідно до компетенції

6. НАСІРОВУ Р. М 
ПИВОВАРСЬКОМ У А. М.

X/ ПАВЛЕНКУ О. М.

Прошу опрацювати питання щодо поширення досвіду запровадження 
“єдиного офісу” у пункті пропуску через державний кордон України на території 
перевантажувального термінала ТОВ “Сільськогосподарське підприємство 
“НІБУЛОН” у м. Миколаєві на інші пункти пропуску через державний кордон 
для морського сполучення.

Канцураку В. В., Щербині М. М., Олійнику О. В., Ящук В. В. — відповідно до 
компетенції

7. ПЕТРЕНКУ П. Д.

Прошу разом з ТОВ “ОЛСІДЗ БЛЕК СІ” опрацювати питання стосовно 
реєстрації права власності на збудовані та введені ним у експлуатацію у порту 
“Южний”, що розташовані на території Визирської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області, виробничі об’єкти олійно- 
екстракційного заводу.

Канцураку В. В.

Прошу разом із заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади вжити заходів щодо збільшення ( обсягів перевезення 
сільськогосподарської продукції внутрішніми водними шляхами.

З питань, що потребують прийняття рішення Уряду, внести в 
установленому порядку узгоджені пропозиції.

Щербині М. М., Канцураку В. В.

Ч ПАВЛЕНКУ О. М.

8. ПИВОВАРСЬКОМУ А. М.

КИРИЛЕНКУ В. А. 
ВОЩ ЕВСЬКОМУ В. М. 
ГОНТАРЕВІЙ В. О.

ПАРАКУДЇ О. В., ГРЕБІР. В. 
Канцураку В. В., Щербині М. М.,
Ящук В. В.— відповідно до компетенції 
Кутецькій В. М., Янчуку Ю. М.


