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Г олові
Хмельницької обласної ради
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!
До нас, як депутатів від Аграрної партії в Хмельницькій обласній раді та
голови фракції «Аграрна партія», звернулися представники обласного
відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів та представники аграрного
середовища, в тому числі Міжнародна асоціація гречки, які глибоко стурбовані
ситуацією, що склалася останнім часом на ринку гречаної крупи та інших
круп’яних культур.
З метою сприяння вирішенню порушеного питання надсилаємо до
обласної ради проект звернення депутатів Хмельницької обласної ради до
Еолови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради
національної безпеки та оборони України з приводу ситуації, що склалася на
ринку гречаної крупи в Україні, а також відповідний проект рішення
Просимо це питання внести до порядку денного двадцять третьої сесії
обласної ради, розглянути його та, у разі підтримки депутатським корпусом,
надіслати зазначене звернення:
Еолові Верховної Ради України Парубію А.В.;
Прем’єр-міністру України Еройсману В.Б.;
Секретарю Ради національної безпеки та оборони України
Турчинову О.М.
Додаток: проект звернення депутатів Хмельницької обласної ради
на 3 арк.
З повагою
депутати обласної ради
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Звернення
депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної
безпеки та оборони України з приводу щодо ринку гречаної крупи в
Україні

Інформуємо Вас про ситуацію, що склалася останнім часом на ринку
гречаної крупи та інших круп’яних культур в Україні.
Гречка є традиційним продуктом харчування для пересічного українця
і вважається «Королевою круп», оскільки має надзвичайно корисний вплив
на здоров'я людини.
Розрахункова норма споживання гречаної крупи на людину в рік, за
даними ДП «Науково-дослідний центр з проблем харчування», становить 6,8
кілограмів. Фактично із сорока двох з половиною мільйонів жителів України
гречану крупу в середньому споживають ЗО мільйонів населення, що
дорівнює близько 204 тисячі тон крупи, або біля 300 тисяч тон зерна. Крім
цього, для відновлення експортного потенціалу країни потрібно мінімум 200
тисяч тонн зерна. Загальний баланс по державі повинен становити 500 тисяч
тонн зерна гречки.
Для одержання такого валового збору необхідно розширити площі
посіву під гречкою до 255-300 тисяч гектарів.
Сучасний рівень виробництва гречаної крупи в Україні не задовольняє
попит населення. Для порівняння: в 2000-му році гречка вирощувалась на
площі 574 тисяч гектарів, в 2016-му - посіяно 186 тисяч гектарів, в 2017-му 181 тисяч гектарів, а в 2018 році лише 108 тисяч гектарів.
Постійне зменшення посівних площ гречки негативно відображається і
на стані бджільництва, оскільки заміни цій культурі, як медоносу - не існує.
Основними причинами скорочення виробництва гречки є:
- відмова великих аграрних холдингів від вирощування круп’яних
культур ( в т.ч. і гречки) на користь високомаржинальних культур кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку;
- відсутність
дієвих
механізмів
фінансового
стимулювання
сільгоспвиробників і переробників гречки в розширенні
виробництва;
і

- ввезення в Україну гречаної крупи російського виробництва за
демпінговими цінами. Ввезення відбувається через використання
міждержавного договору вільної торгівлі з Казахстаном;
- звуження внутрішнього ринку збуту гречаної крупи через низькі
обсяги та ціни її закупівлі до Аграрного фонду, а також замовлень
закладів харчування, освіти, медицини, Збройних сил України та
державного резерву;
- великі податкові навантаження на малого і середнього
сільгоспвиробника.
З початком війни на сході України, Російська Федерація одним із
елементів гібридної війни почала застосовувати економічний тиск на
українського сільськогоспвиробника з метою знищення вітчизняної галузі
виробництва гречки: селекція, виробництво зерна та крупи. Використовуючи
нечесні умови конкуренції, РФ провела в 2016-2017 рр. агресивну демпінгову
політику в поставках зерна та крупи гречки на територію України, продаючи
її дешевше, ніж на власному ринку. В 2014-2016 роках РФ,таким чином,
витіснила українських експортерів із єдиного існуючого ринку збуту гречки
- це країни ЄС, а в 2017 році перейшла до захоплення ринку України шляхом
масової поставки гречки як безпосередньо з РФ, так і використовуючи
договір про вільну торгівлю України з Казахстаном. Неконтрольований
імпорт російської гречки за демпінговими цінами призвів до того, що за
останній рік закупівельні оптові ціни на Українському ринку знизились в З
рази.
Обгрунтованою ціною на зерно гречки для вітчизняного виробника при
врожайності 1,1 т/га і 10% рентабельності є 10000 грн/т. Ціна крупи
відповідно 17-18 грн/кг, що є доступною для споживача і ефективною для
виробника крупи.
Хочемо нагадати, що в 2011 році імпорт гречки до України складав
лише 20 тон. У 2017 році, за даними Держстату, тільки офіційно у нашу
країну завезено 15,9 тисяч тон зерна, з яких 12,7 тисяч тон - російського
походження, та 19,7 тисяч тон крупи, із них - 17,3 тисяч тон завезено з
Казахстану, який не є виробником зерна та гречаної крупи в достатніх
розмірах, що свідчить про постачання до України гречаної крупи російського
виробництва. До того ж, значні обсяги вказаної продукції завезено через
різноманітні напівлегальні схеми. За оцінками вітчизняних фахівців,
загальний об'єм імпорту з Росії в 2017 році склав не менше 50 000 тон крупи.
Україна із експортера гречки перетворюється в імпортера, що підриває
засади продовольчої незалежності держави.
У минулому році українські заводи виробили всього 55 тисяч тон
крупи, а частка російської гречки на нашому ринку вже досягла 50%.
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Зауважимо, що в більшості випадків імпортована гречана крупа не відповідає
нормам ДСТУ, тобто, програє в якості вітчизняній.
Ми впевнені, що вітчизняний сільгоспвиробник В ЗМОЗІ повністю
задовольнити
внутрішні потреби країни в гречаній крупі, а тому
необхідності в імпорті немає.
Ситуація із ввезенням зерна та крупи гречки з РФ і Казахстану за
демпінговими цінами вже призвела як до зниження ціни на зерно гречки
нижче собівартості так і втрати економічної мотивації у сільгоспвиробників
в подальшому вирощуванні гречки. Внаслідок такої експансії, Російська
Федерація цілеспрямовано знищує нашу традиційну культуру землеробства,
що є, без сумніву, одним із елементів гібридної війни. Наступним кроком РФ
після знищення вітчизняної гречаної галузі буде закриття поставок гречки в
Україну.
Для відновлення оптимальних обсягів виробництва гречки та
стабілізації ситуації на ринку гречаної крупи
ПРОСИМО:

вжити заходів для збереження власного виробництва гречки та
захисту українських виробників від інтервенції неякісної та дешевої крупи,
що походить з Російської Федерації;
звернутись до правоохоронних органів та Служби Безпеки
України з проханням почати розслідування щодо виявлення та ліквідації
злочинного угрупування, яке сприяє Російській Федерації в успішній
реалізації плану знищення вітчизняної галузі вирощування гречки.

Схвалено
на пленарному засіданні
двадцять третьої сесії
обласно ї ради
21 грудня 2018 року
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Проект

У КРА ЇН А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № ____
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради
до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України,
Секретаря Ради національної безпеки та оборони України
з приводу ситуації, що склалася на ринку гречаної крупи в Україні

Розглянувши звернення депутата обласної ради Іващука Сергія
Петровича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України з приводу
ситуації, що склалася на ринку гречаної крупи в Україні (текст звернення
додається).
2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради

М. Загородний

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
виконавчого апарату обласної ради
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Будинок рад, тел. 79-24-69

На № 2956/дз-ор
від 21 листопада 2018 року

Керуючому справами
виконавчого апарату ради
Поліщук В.М.

Юридичним відділом у межах компетенції розглянуто лист депутата
обласної ради С. Іващука щодо включення до переліку питань 23-ї сесії
обласної ради питання: «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради
до голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради
національної безпеки та оборони України з приводу ситуації, що склалась на
ринку гречаної крупи в Україні».
Повідомляємо, що порушене питання є актуальним та має право на
існування.
Разом з тим, при розгляді піднятої проблематики необхідно зважати на
вимоги регламенту обласної ради, затвердженого рішенням ради від 22 грудня
2015 року № 5-2/2015, та Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
Так, п. 28 регламенту обласної ради визначено, що пропозиції щодо
питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист та аркуш
погодження; проект рішення ради з додатками, завізованими відповідною
посадовою особою, у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну
записку по суті питання і інші необхідні документи; інформацію про
доповідачів і співдоповідачів; перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати
рішення. Ці матеріали подаються до виконавчого апарату ради не пізніше, як
за ЗО днів до початку роботи сесії ради (першого засідання її постійних
комісій), крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 регламенту
Хмельницької обласної ради.
Окрім того, при включенні досліджуваного питання в порядок двадцять
третьої сесії ради будуть не дотримані вимоги ст. 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», а саме: проекти нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш, як за 20 робочих днів до
дати їх розгляду з метою прийняття.

Начальник юридичного відділу

С.Циц
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