ПРОТОКОЛ №1
спільного засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики та постійної комісії Київради з
питань охорони здоров'я та соціальної політики
23 лютого 2015року

м.Київ

ПРИСУТНІ:
Карпенко А.Я.

- голова постійної комсії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики
Гресь М.В.
- заступник голови постійної комісії
Овраменко О.В. - секретар постійної комісії
Колодій Б.В.
- член постійної комісії
Мандрик В.Л.
- член постійної комісії
ВІДСУТНІ:
Кузик П.М.
Лимар Ю.В.
Крикунов Ю.В.
Ганноха Б.І.
Головня Р.Г.
Пабат О.В.
Шлапак А.В.

- заступник голови постійної комісії
- член постійної комісії
- голова постійної комісії Київради з питань охорони
здоров'я та соціальної політики
- заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії
- член постійної комісії
- член постійної комісії

ВІДСУТНІ:
Гулей Я.Т.
- член постійної комісії
Макаренко М.В. - член постійної комсії
Муха В.В.
- член постійної комісії
ЗАПРОШЕНІ:
Череда В.В.
Руденко Ю.М.
Біденко С.В.

- Голова правління ПАТ “Київхліб”
- директор з виробництва ПАТ “Київхліб”
- заступник начальника управління економіки ПАТ
“Київхліб”
Кузьменко М.А. - директор Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва
Яструбинський В.І. - заступник директора департаменту економіки та
інвестицій- начальник управління цінової політики
Кустова В.В.
- депутат Київради
Бричук К.Г.
- депутат Київради
Швирид М.В.
- депутат Київради
Мажуріна
- оглядач газети “Хрещатик”

Черватюк Л.Д.
Романенко Є.Г.

- ГО “Жінки майбутнього”
- Пресслужба КМГ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заслуховування інформації з приводу зростання цін на хлібобулочні
вироби в місті Києві.
Доповідач:
Голова правління ПАТ “Київхліб” - Череда В.В.
Співдоповідачі: Поворозник М.Ю., Кузьменко М.А.
2. Про розгляд протокольного доручення Київського міського голови щодо
створення спільної робочої групи по контролю за:
- зростанням цін на соціальні продукти харчування;
- організацією місць продажу соціальних продуктів харчування за цінами
виробника;
- проведенням роз'яснювальної роботи з виробниками, постачальниками
та реалізаторами цих продуктів;
Доповідачі: Карпенко А.Я., Крикунов, Ю.В.
3. Різне.
СЛУХАЛИ: інформацію голови правління ПАТ “Київхліб” Череди В.В. щодо
зростання цін на хлібобулочні вироби в місті Києві. ПАТ “Київхліб” є основним
виробником хлібобулочних виробів в столичному регіоні, підприємству не
вистачає обігових коштів по причині значного зростання цін на складові
собівартості виробництва хлібобулочних виробів. Підприємство працює
збитково. Аналіз ринку зерна свідчить про стрімке зростання його вартості для
хлібопекарних підприємств. Ціни на зерно на внутрішньому ринку напряму
залежить від експортних цін, формуються в порту в долларах США. Зокрема, за
останніми даними вартість пшениці складає 4000 грн/тн, жита — 2500грн.
Борошномельні підприємства України змушені купувати зерно по ринкових
цінах, які формуються з експортних світових цін. Основним постачальником
борошна для хлібопекарних підприємств є ПрАТ “Київмлин”. Крім того,
зростає вартість борошна з аграрного фонду України. На 19 лютого 2015 року
ціна борошна становить від Аграрного фонду 5981 грн/тн — вищого гатунку,
від ПрАТ “Київмлин” - 6000 грн/тн.
Доповідач зазначив, що між ПАТ “Київхліб”, Департаментом економіки та
інвестицій, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
укладено інвестиційні договори від 24 грудня 2014 року №№050- 13/і/144, 05013/і/145,050- 13/і/146,050- 13/і/147. Згідно з цими договорами ПАТ “Київхліб”,
вже відкрив 5 торгових точок за такими адресами: пр-т Науки,4- Голосіївський
район, вул. Героїв Дніпра,43-В — Оболонський район, вул.Драйзера Теодора,8,
пр-т Маяковського Володимира,15 та 26 — Деснянський район. Протягом

березня місяця планується відкрити ще 10 торгових точок. Всього буде відкрито
200 торгових точок. В цих торгових точках буде продаватися 70%
хлібобулочних виробів за цінами станом на 15 серпня 2014 року.
Був оголошений конкурс на розміщення 200 торгових точок. Наше
підприємство виграло цей конкурс, сплатило пайову участь. Ціни на ці 3 види
хлібобулочних виробів, які записані в інвестиційному договорі, не
підвищувались, тому що відповідно до умов інвестиційних договорів ПАТ
“Київхліб” не може в одностороньому порядку їх змінити.
Крім того, наголосив, що за зниженими цінами хліб та хлібобулочні вироби
(хліб “український” столичний подовий вагою 0,95 кг, хліб “Пшеничний”
традиційний подовий вагою 0,65 кг, батон вагою 0,5 кг) будуть продаватися
тільки в цих (200) торгових точках відповідно до умов інвестиційної угоди.
Також, голова правління ПАТ “Київхліб” Череда В.В., попросив депутатів
Київської міської ради звернутися до Кабінету Міністрів України внести зміни
до постанови КМУ від 27.12.2008 №1128 “Деякі питання використання зерна
державного інтервенційного фонду” щодо порядку постачання та використання
борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду та повернути
редакцію, в якій передбачалося використання зерна Аграрного фонду на
виробництво хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим
споживчим попитом в регіоні, а також ініціювати на законодавчому рівні
заборону експорту борошна для стабілізації цінової ситуації ринку.
ВИСТУПИЛИ:
Яструбинський В.І. - наголосив, що в межах повноважень наданих
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 “Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)”, розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації ) від 08.05.2012 №741
“Про врегулювання цін на продовольчі товари” встановлено порядок
регулювання цін на хліб, який виробляється за простою рецептурою (борошно,
дріжджі, сіль,вода) шляхом граничного рівня рентабельності та граничного
рівня торговельної (постачальницько-збутової) надбавки, а на хліб, який
виробляється за поліпшеною рецептурою (борошно, дріжджі, сіль, вода, цукор,
олія та інші інгредієнти) — тільки шляхом граничного рівня торговельної
(постачальницько-збутової) надбавки.
Ціни на булочні вироби (батони) не регулюються.
Таким чином, Київська міська державна адміністрація в повній мірі
використала надані повноваження в частині регулювання цін на хліб.
Чисті збитки ПАТ “Київхліб” за 2014 рік склали 20.6 млн. грн.
З 18.02.2015 ПАТ “Київхліб” підвищило оптово-відпускні ціни на хліб
“Український” столичний подовий з 5,94 грн до 6,90 грн (16,2%), “Пшеничний”
традиційний подовий — з 4,80 грн до 5,94 (17,5%) та батони — з 4,86 грн до
5.34 (9,9%). Також зазначив, що під час аналізу складових собівартості
з’ясовано, що ціни на борошно ПрАТ “Київмлин”, яке є основним
постачальником борошна для хлібопекарних підприємств ПАТ “Київхліб”,

значно перевищують середні ціни на аграрному ринку.
В обговоренні взяли участь депутати Київради А.Карпенко, Ю.Крикунов,
О.Овраменко, Р. Головня, М.Гресь, А.Шлапак, О.Пабат, В.Мандрик,
Б. Колодій. М.Швирид, В.Кустова, К.Бричук
За результатами обговорення депутати запропонували ПАТ “Київхліб”
надати в письмовому вигляді наступне:
- інвестиційні договори між ПАТ “Київхліб”, департаментом економіки та
інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), департаментом промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
- адресний перелік та календарний план введення в дію павільйонів, які будуть
торгувати хлібом та хлібобулочними виробами відповідно до умов
інвестиційних договорів;
- калькуляцію виробництва 1 тн хліба та хлібобулочних виробів, що
реалізуються відповідно до умов інвестиційних договорів;
- вказати, які пункти угоди з боку Київської міської державної адміністрації не
належним чином виконуються щодо встановлення павільйонів по продажу
хліба та хлібобулочних виробів відповідно до умов інвестиційних договорів;
- пропозиції ПАТ “Київхліб” щодо механізмів унеможливлення зміни вартості
хліба та хлібобулочних виробів, не більше як на 10 % при закупівлі в дитячі
садки, школи та установи соціального захисту;
- розрахунок в цифрах (зерно, борошно в тн) до кінця року для забезпечення
продовольчої безпеки в місті Києві (прохання депутатів).
Питання 2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії Ю.Крикунова про розгляд
протокольного доручення №1 додатку до протоколу №24 пленарного засідання
II сесії Київради VII скликання від 19.02.2015 щодо створення спільної робочої
групи з депутатів- членів постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики та постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики з метою моніторингу цін на соціальні
продукти харчування, взаємодії з виробниками, постачальниками і
реалізаторами та організації місць для продажу таких продуктів за цінами
виробника.
Доповідач зазначив, що відповідно до протокольного доручення №1 додатку
до протоколу №24 пленарного засідання II сесії Київради VII скликання від
19.02.2015 до складу робочої групи включити депутатів Київської міської ради,
які подали звернення.
Карпенко А.Я. - голова постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики запропонував головою робочої групи
обрати представника від однієї профільної комісії, а секретаря від іншої
профільної постійної комісії.

Кустова В.В. - депутат Київради запропонувала спочатку створити робочу
групу, а потім робоча група буде вибирати її керівний склад.
Крикунов Ю.В. - голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики зазначив, що відповідно до Регламенту Київради робочі
групи створюються тільки постійними комісіями і запропонував проголосувати
озвучені пропозиції членам профільних постійних комісій.
За пропозицію Карпенка А.Я.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 6 членів комісії, проти — 1 член комісії, утримались немає
Рішення прийнято.
За пропозицію Кустової В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - немає, проти — 1 член комісії, утримались — 6 членів
комісії
Рішення не прийнято.
Крикунов Ю.В. - голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики зазначив, що відповідно до Регламенту Київради робочі
групи створюються тільки постійними комісіями і запропонував проголосувати
озвучені пропозиції членам постійних комісій.
Карпенко А.Я. - запропонував обрати головою робочої групи Овраменко
Олену Вікторівну
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 6 членів комісії, проти — немає, утримались - 1 член
комісії
Рішення прийнято.
Крикунов Ю.В. - запропонував обрати секретарем робочої групи Головню
Романа Григоровича
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 7 членів комісії, проти — немає, утримались - немає
Рішення прийнято.
Крикунов Ю.В. - запропонував обрати заступником голови робочої групи
Кустову Вікторію Валентинівну.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 7 членів комісії, проти — немає, утримались - немає

Рішення прийнято.
Крикунов Ю.В. - запропонував свою кандидатуру включити до складу робочої
групи
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 7 членів комісії, проти — немає, утримались - немає
Рішення прийнято.
Карпенко А.Я. - запропонував включити до складу робочої групи Мандрик
Валентину Львівну, Греся Марка Вікторовича, Швирида Миколу
Васильовича, Бричука Костянтина Вікторовича.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 7 членів комісії, проти — немає, утримались - немає
Рішення прийнято.
Крикунов Ю.В. - запропонував дати право робочій групі включати депутатів
Київради до складу робочої групи згідно з поданими заявами.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА — 7 членів комісії, проти — немає, утримались - немає
Рішення прийнято.
Голова постійної комісії Київради
з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики

А.Карпенко

Секретар постійної комісії

О.Овраменко

Голова постійної комісії Київради
з питань охорони здоров’я та
соціальної політики

Ю.Крикунов

Секретар постійної комісії

Р. Головня

