
проект СХУ  станом на 17.10.2017 

Меморандум про взаєморозуміння  

між вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками та 

вітчизняними виробниками мінеральних добрив 

 

м. Київ « » _______ 2017 р. 

Аналіз виробництва та використання мінеральних добрив  

сільськогосподарськими  товаровиробниками свідчить про наступне: протягом 

останніх трьох років  рівень їх  застосування в розрахунку на 1 га посівної 

площі знаходиться на рівні 79-82 кг діючої речовини, що  не дає змоги 

забезпечити подальше зростання як урожайності сільгоспкультур, так і 

валових  показників збору урожаю. 

Основними чинниками, які не дають змоги нарощувати обсяги 

внесення мінеральних добрив, зокрема азотної групи, є дефіцит обігових 

коштів у сільськогосподарських товаровиробниківдля рівномірної закупівлі 

мінеральних добрив протягом всього року,виникнення дефіциту мінеральних 

добриву пікові операційні періоди комплексу весняно-літніх польових робіт, 

що створює умови для спекулятивного підвищення дистриб’юторами цін на 

мінеральні добрива. 

Зважаючи на вищезазначене, ВГО «Українська аграрна 

конфедерація», «Аграрний  союз України», «Асоціація фермерів та 

приватних землевласників України», асоціація «Український клуб аграрного 

бізнесу», «Всеукраїнська аграрна рада» разом із Союзом хіміків України 

(далі – Сторони), розглянувши стан справ і усвідомлюючи критичність 

ситуації, яка склалася на вітчизняному ринку мінеральних добрив, вважають 

за необхідне реалізувати комплекс спільних дій з метою: 

 розвитку українського агрохімічного  ринку на засадах вільної 

конкуренції між постачальникамимінеральних добрив, як передумови 

сталого функціонування вітчизняногоаграрного сектору і хімічної 

промисловості; 

 забезпечення постачання мінеральних добрив вітчизняного 

виробництва за конкурентними цінами; 

 створення умов для відновлення виробництва вітчизняних мінеральних 

добрив та погашення заборгованості виробників мінеральних добрив по 

поставках мінеральних добрив, за які сільськогосподарські товаровиробники 

здійснили передоплату протягом 2016-2017 років; 

 підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників азотних 

добрив як на українському, так і на провідних світових ринках, у тому числі 
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шляхом забезпечення їх протягом 2017-2018 років природним газом 

вітчизняногодобуваннядля зниження собівартості виробництва мінеральних 

добривв Україні; 

 формування державної програмидиверсифікації ринку природного газу 

шляхом збільшення його добування та створення на засадах приватно-

державного партнерства термінала для прийому танкерів із зрідженим 

природним газом, його зберігання та підключення до розподільчої мережі 

природного газу, що створить надійну та економічно вигідну  альтернативу 

як прямим, так і реверсним поставкам природного газу російського 

походження, і створить за рахунок його використання виробниками 

мінеральних добрив умов для виробництва конкурентоспроможних 

мінеральних добрив. 

Керуючись основними принципами партнерства бізнесу та 

влади,Сторони домовилися,починаючи  з _ червня  2017 р. до грудня  2017 р., 

про таке: 

Стаття 1. 

Сторони беруть на себе такі зобов’язання: 

 сприяти вирішенню Кабінетом Міністрів України питання з 

повернення НАК «Нафтогаз України» згідно з рішеннямисудів 

підприємствам компанії «ОSТCHЕМ» 345,9 млн м
3 

природного газу, що 

забезпечитьвідновлення виробництва азотних мінеральних добрив та 

погашення заборгованості виробників мінеральних добрив із постачання 

мінеральних добрив, сплачених  сільгоспвиробниками  в 2016-2017 роках; 

 сприяти внесенню змін до Державногобюджету України щодо надання 

сільськогосподарським товаровиробникам дотацій на часткове погашення 

витрат на закупівлю мінеральних добриввід національного 

товаровиробникана умовах поставки на кордон сільськогосподарського 

товаровиробника за цінами, які мають відповідати цінам постачання 

мінеральних добрив в країнах Євросоюзу на умовах DDP (доставлено на 

кордон сільськогосподарських товаровиробників, мито оплачено), або на 

часткове погашення витрат сільськогосподарських товаровиробників на 

закупівлю мінеральних добрив зі складів національного товаровиробника за 

цінами, які мають відповідати цінам постачання мінеральних добрив в 

країнах Євросоюзу на умовах EXW (зі складів виробників мінеральних 

добрив відповідних країн Євросоюзу); 

 сприяти вирішенню питання щодо постачаннядо кінця 2018 року 

виробникам мінеральних добрив природного газу за пільговою ціною, яка 
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забезпечить конкурентоспроможність вироблених національним 

товаровиробником мінеральних добрив і створить умови для закупівлі 

сільськогосподарськими товаровиробникамимінеральних добрив 

національного товаровиробника без дотаційіз Державного бюджету; 

 сприяти вирішенню Кабінетом Міністрів України надання державних 

гарантій повернення інвестицій, що будуть залучатись для створення 

альтернативних джерел отримання природного газу для синтезу мінеральних 

добрив; 

 у разі зупинення національним товаровиробником виробництва 

мінеральних добрив Сторони спільно порушують перед Міжвідомчою 

комісією з міжнародної торгівлі питання про тимчасове призупинення дії 

ввізного антидемпінгового мита на імпорт азотних мінеральних добрив. 

Стаття 2. 

Суб’єкти господарювання – виробники мінеральних добрив  беруть 

на себе такі зобов'язання: 

 з дати підписання Меморандуму організувати роботу на хімічних 

підприємствах та забезпечити оперативне нарощення обсягів виробництва 

мінеральних добрив до  оптимального рівня використання виробничої 

потужності у відповідності з операційними циклами сільськогосподарських 

товаровиробників,дотримуючись технологічних регламентів безпечної 

експлуатації та збереження виробничих потужностей у робочому стані; 

 ураховуючи порівняльність цін на природний газ в країнах Євросоюзу і 

в Україні, забезпечити поставку мінеральних добрив на кордон 

сільськогосподарського товаровиробника за цінами, які мають відповідати 

цінам постачання мінеральних добрив в країнах Євросоюзу на умовах DDP 

(доставлено на кордон сільськогосподарських товаровиробників, мито 

оплачено), або поставку мінеральних добрив зі складів національного 

товаровиробника за цінами, які мають відповідати цінам постачання 

мінеральних добрив в країнах Євросоюзу на умовах EXW (зі складів 

виробників мінеральних добрив відповідних країн Євросоюзу) 

 за умови отримання природного газу за пільговими цінами  

забезпечити продаж мінеральних добривсільськогосподарським 

товаровиробникам в заявлених кількостях, номенклатурі та необхідної якості 

за цінами, що склалися на внутрішньому ринку за умовами вільної 

конкуренції; 
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 за умови повернення НАК «Нафтогаз України» компанії «ОSТCHЕМ» 

345,9 млн м
3 

природного газу забезпечити протягом трьох місяців погашення 

заборгованості з постачання мінеральних добрив, попередньо сплачених 

сільськогосподарськими товаровиробниками протягом 2016-2017 років, за 

цінами укладених угод та сплату пені, встановленої в цих угодах; 

 забезпечити створення складських запасів мінеральних добрив у період 

обмеженого застосування мінеральних добриву заявлених Мінагрополітики 

України обсягах споживання, що створить умови для зменшення ризику 

виникнення дефіциту мінеральних добрив у періоди пікового попиту; 

 у разі залучення інвесторів під державні гарантії Кабінету Міністрів 

України вжити заходів для участі виробників мінеральних добрив у 

видобуванні природного газу на перспективних родовищах та створення на 

умовах приватно-державного партнерства терміналадля прийому танкерів із 

зрідженим природним газом, його зберігання, підключення до розподільчої 

мережі природного газу, що буде альтернативою щодо використання 

природного газу російського походження. 

Стаття 3. 

Суб’єкти господарювання – сільськогосподарські 

товаровиробники беруть на себе такі зобов'язання:  

 забезпечити гарантований викуп створених виробниками мінеральних 

добрив запасів мінеральних добрив згідно із заявкою Мінагрополітики 

України щодо забезпечення аграрного сектору мінеральними добривами за 

цінами, визначеними в Статті 2цього Меморандуму плюс 10 %, що 

компенсує витрати на зберігання мінеральних добрив; 

 забезпечити передоплату за 30 днів до узгодженої дати постачання 

мінеральних добрив виробниками мінеральних добрив за цінами, 

визначеними в Статті 2 цього Меморандуму. 

Стаття 4. 

Сторони не мають взаємних фінансових зобов’язань. Усі витрати, які 

виникають під час  виконання заходів у межах Меморандуму, Сторони 

несуть самостійно. 

Усі спірні питання між Сторонами, спричинені дією цього 

Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів Сторін. 
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У разі неналежного виконання однією із сторін взятих на себе 

зобов’язань дія Меморандуму припиняється. 

 

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали 

уповноважені особи. 

 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України 

Від сільсько-

господарських 

товаровиробників: 

 

ВГО «Українська 

аграрна 

конфедерація»    

 

                                           

Коваль П.В.                                                                              

Аграрний союз 

України  

 

 

Новіков Г.В. 

Асоціація фермерів та 

приватних 

землевласників 

України  

 

                                      

Стрижак М.І. 

Асоціація 

«Український клуб 

аграрного бізнесу»  

 

                                 

Висоцький Т.М. 

Всеукраїнська 

аграрна рада  

 

                                         

Дикун А.Є. 

Від виробників 

мінеральних  

добрив: 

 

Союз хіміків України  

 

Голубов О.Г. 

ПАТ «АЗОТ»  

 

 

Скляров В.Л. 

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» 

 

 

Сідоров С.Л. 

ПрАТ «Дніпровський 

завод мінеральних 

добрив» 

 

 

Мартіянов П.Ф. 

ПАТ «Одеський 

припортовий завод» 

 

 

Назаренко С.М. 

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» 

 

 

Заблуда М.В. 

ПрАТ 

«Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот» 
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Бугайов Л.С. 

ПАТ «Сумихімпром» 

 

 

Лазакович І.В. 

ТзОВ «УкрТехноФос» 

 

 

Супрунюк Ю.П. 

 


