
 
Меморандум про взаєморозуміння  

між 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 у 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 товаровиробників для 

рівномірної закупівлі мінеральних добрив протягом всього року,  

 завищені ціни на українському ринку азотних добрив, котрі суттєво перевищують 

як світові ціни, так і ціни, за якими національні виробники експортують азотні 

добрива за кордон;  

 залежність ринку від невеликої кількості постачальників, що призводить до 

монополізації ринку; 
 

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», Міністерством аграрної політики і 

продовольства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі (далі - Сторони) та за 

участі Ради підприємців при КМУ, 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 

постачальниками мінеральних добрив, як передумови сталого функціонування 

вітчизняного аграрного сектору і хімічної промисловості; 

 забезпечення постачання мінеральних добрив вітчизняного виробництва за 

конкурентними цінами; 

 підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників  мінеральних 

добрив як на українському, так і на провідних світових ринках, в тому числі 

шляхом забезпечення їх природним газом вітчизняного добування для зниження 

собівартості виробництва мінеральних добрив в Україні, а також розвитку 

такого напрямку, як синтез газу із бурого вугілля; 

 формування державної програми диверсифікації ринку природного газу шляхом 

збільшення його добування в Україні та імпортних поставках на вигідних умова 

в зрідженому стані з інших країн;   

 

Керуючись основними принципами партнерства бізнесу та влади, Сторони 

домовилися, починаючи  з _______  2017 р. до ____ грудня  2017 р., про таке: 

 



Стаття 1. 
 

Сторони беруть на себе такі зобов’язання: 

Сторони погодилися щодо необхідності розробки Державної програми 

підтримки розвитку галузі виробництва мінеральних добрив України, включаючи: 

 забезпечення доступу українських хімічних підприємств на світові ринки 

природного газу, шляхом застосування пільгових тарифів на транспортування 

газу; 

    вирішення Кабінетом Міністрів України питань  надання Державних 

гарантійприватним підприємствам для  залучення інвестицій, що будуть 

використовуватись  для виробництва синтез газу з низькокалорійного вугілля з 

наступним його використанням для виробництва 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; 

 забезпечити реалізацію азотних добрив заводами-виробниками за цінами, які 

встановлюються на основі ринкового імпортного паритету (РІП), який 

розраховується державним підприємством «Укрпромзовнішекспертиза» 

щомісячно на умовах FCA-склад заводу за наступною формулою: 

Ц(і) = Ц(е) * 1,125  

де   

Ц(і) – розрахункова ціна РІП на умовах FCA-склад заводу виробника 

мінеральних добрив, без ПДВ 

Ц(е) – середньоарифметична ціна експорту добрив на міжнародних експортних 

ринках (FOB) 

1,125 – коригуючий коефіцієнт приведення ціни, узгоджений Сторонами  

Для карбаміду прилірованого (навалом) використовується інформація по 

наступних ринках: FOB Romania, FOB Arab Gulf, FOB China. 

Для карбаміду гранульованого (навалом) використовується інформація по 

наступних ринках: FOB Arab Gulf,  FOB China, FOB Iran, FOB Egypt, FOB 

Algeria. 

В якості першоджерел цінової інформації можуть використовуватися наступні 

видання: FERTECON Nitrogen Report: Urea; Argus FMB Nitrogen; Profercy 

Nitrogen.  

Результати розрахунку цін РІП оприлюднюються щомісячно у виданні 

«Дайджест цін товарів на світових ринках».  



На листопад 2017 року ціна РІП, FCA-склад заводу складає (без ПДВ): 

карбамід прилірований – 320 дол. США/тонну; карбамід гранульований – 

331 дол. США/тонну.       

 не використовувати привілейоване положення для монополізації ринку 

мінеральних добрив і отримання необґрунтованого прибутку за рахунок 

дій/бездіяльності, результатом яких є обмеження постачання добрив, чи 

зростання цін; 

 у випадку формування державою пільгових умов функціонування національних 

хімічних підприємств (Стаття 1, даного Меморандуму) забезпечувати 

пріоритетне постачання добрив на внутрішній ринок для потреб вітчизняних 

аграрних підприємств; 

 забезпечити створення складських запасів мінеральних добрив у період 

обмеженого споживання мінеральних добрив у заявлених Мінагрополітики 

України обсягах споживання з метою зменшення можливостей виникнення 

дефіциту добрив в періоди пікового попиту; 

 прискорити введення в експлуатацію установок з виробництва синтез-газу із 

вітчизняної вугільної сировини потужністю, достатньою для відмови від 

використання російського природнього газу та забезпечення рентабельної 

роботи виробників азотних добрив за умови продажу добрив за цінами 

світового ринку. 

 забезпечити продаж мінеральних добрив сільськогосподарським 

товаровиробникам в заявлених кількостях, номенклатурі та необхідної якості за 

цінами, що відповідають ст. 2 даного меморандуму; 

 Кабінету Міністрів України вжити заходів для стимулювання залучення  

приватних газовидобувних компаній у видобуванні природного газу на 

перспективних родовищах.  

 

Стаття 3 

Суб’єкти господарювання – сільськогосподарські товаровиробники беруть 

на себе такі зобов'язання:  

 забезпечити викуп мінеральних добрив у вітчизняних хімічних підприємств 

згідно із угодами, укладеними сільгосптоваровиробниками з виробниками 

мінеральних добрив та їх уповноваженими дистриб’юторами, відповідно до 

затверджених ними графіків; 

 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 при виконанні заходів у межах Меморандуму, Сторони несуть самостійно. 

 

Усі спірні питання між Сторонами, спричинені дією цього Меморандуму, 

вирішуються шляхом переговорів Сторін. 

 



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  

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Від  

виробників мінеральних 

добрив 

___________________ ВГО «Українська аграрна 

конфедерація» 

Союз хіміків України 

 

Міністерство аграрної 

політики та продовольства 

 

____________________              

Коваль П.В 

____________________  

Голубов О.Г. 

___________________ Аграрний союз  

України 

Спілка агрохіміків  

України 

 

 

ДП  

«Укрпромзовнішекспертиза» 

 

____________________  

Новіков Г.В. 

_______________ 

Рубан С.М. 

___________________ Асоціація фермерів та 

приватних землевласників 

України 

 

 

 ____________________   

Стрижак М.І. 

 

  

Асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу» 

 

 

 ____________________ 

Висоцький Т.М. 

 

  

 

Всеукраїнська аграрна рада 
 

 

 ____________________   

Дикун А.Є. 

 

   

   

 


