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Під час засідання робочої групи учасники обговорили питання функціонування тіньового ринку 
зерна та шляхи його стримування, а також повної ліквідації в Україні. 
 
Зокрема, обговорили загрози, що передбачає функціонування ринку тіньового зерна: 
• неповернення ПДВ; 
• арешт вантажу на судні або на елеваторі; 
• фіктивні угоди. 
 
Також в ході засідання обговорили наступні питання: 
• заборона поставок CPT в доларах; 
• безпосередня робота експортерів з фермерами в полях та контроль їх прозорої роботи; 
• співпраця з Держгеокадастром; 
• створення реєстру недобросовісних учасників ринку; 
• створення внутрішньої системи безпеки для учасників ринку (члени УЗА); 
• надання публічності діям недобросовісних гравців. 
 
Як результат засідання робочої групи, учасники домовились про наступний алгоритм дій щодо 
ліквідації тіньового ринку зерна: 
1. Дізнатися критерії роботи системи моніторингу ризиків СМКОР (презентація таких критеріїв 
відбудеться 21.02.2018); 
2.  Звернутися до ДФС з проханням розробити систему критеріїв, що убезпечать роботу 
бізнесу та які будуть обов’язкові для виконання усім гравцям ринку. УЗА, в свою чергу, готова 
долучитися до розроблення таких критеріїв та надати свої рекомендації щодо функціонування 
такої системи. 



3. Організувати зустріч з представниками ДФС та обговорити напрацювання у сфері боротьби 
з тіньовим ринком, а також дізнатися про перебіг створення системи критеріїв, що убезпечать 
бізнес від загроз тіньового ринку зерна. 
4.  У разі незадовільної роботи ДФС у напрямку створення системи критеріїв, задіяти публічні 
інструменти впливу, зокрема, міжнародні інституції та іноземних партнерів. 
 
 


