
 

Меморандум про взаєморозуміння   

між Міністерством аграрної політики та продовольства України  

і учасниками зернового ринку 

у 2018/2019 маркетинговому році  

 

від «____» ______________ 2018 року 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України                      (далі 

– Міністерство), і ТОВ «Американська торговельна палата в Україні», 

Асоціація Українська зернова асоціація, Асоціація «Європейська Бізнес 

Асоціація», ТОВ «Гафта Київ», Спілка об’єднань громадян ГС 

«Всеукраїнський аграрний форум», ГО Асоціація фермерів та приватних 

землевласників України, Спілка об’єднань громадян ГС «Борошномели 

України», Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром», Асоціація Всеукраїнська асоціація пекарів (далі – Учасники 

зернового ринку), разом – Сторони, усвідомлюючи необхідність стабілізації 

ринку зерна України з метою забезпечення прогнозованого режиму експорту 

зерна на 2018/2019 маркетинговий рік, та враховуючи Протокол засідання 

робочої групи з питань функціонування ринку зерна (утвореної наказом 

Мінагрополітики від 23.07.2013 №459 «Про утворення робочої групи з питань 

функціонування ринку зерна») від 19 липня 2018 року, домовились про таке:  

Стаття 1 

Сторони погоджуються співпрацювати з питань забезпечення узгодження 

балансових характеристик зернового ринку України, зокрема щодо 

розрахунку граничних обсягів експорту зерна в 2018/2019    маркетинговому 

році (далі – Обсяги експорту) із метою забезпечення організації здійснення 

продовольчої безпеки та незастосування експортних обмежень. 

Стаття 2 

Сторони  домовились здійснювати заходи щодо погодження: 

 можливих Обсягів експорту на основі попереднього балансу попиту і 

пропозиції зернових у 2018/2019 МР із урахуванням різних видів зернових 

культур, у тому числі (при  необхідності) й по їх якісних характеристиках та 

цільовому використанню;   

прогнозних граничних Обсягів експорту до 28.09.2018 року, які є 

невід’ємною частиною Меморандуму, та складені по формі наведеній у 

Додатку 1 до цього Меморандуму.  

Граничні Обсяги експорту узгоджуються Сторонами щомісячно до 

періоду завершення збирання врожаю та за наслідками завершення періоду 

перезимівлі озимих зернових, проведення весняного посіву та вегетації 
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рослин.  У разі потреби внесення змін до граничних Обсягів експорту вони 

мають відповідно оформлюватись змінами до Додатку 1. 

Мінагрополітики, здійснюючи моніторинг на внутрішньому і 

зовнішньому аграрному та продовольчому ринках, у тому числі моніторинг 

обсягів експорту зерна, залишає за собою право, в межах законодавства, 

ініціювати додаткові заходи державного регулювання у разі виникнення 

загроз продовольчій безпеці держави, що носять непередбачуваний характер, 

у тому числі й при суттєвому відхиленні фактичного експорту від його 

граничних обсягів, зафіксованих у Додатку 1 до цього Меморандуму. 

Стаття 3 

Міністерство сприятиме: 

щотижневому інформуванню Учасників зернового ринку про обсяги 

зерна, що були експортовані та Обсяги експорту, що залишилися 

невикористаними; 

завчасному інформуванню Учасників зернового ринку щодо 

наближення критичних можливостей експорту зернових та зміни режимів 

зовнішньої торгівлі;  

нарощенню експортного потенціалу зерна з України. 

Стаття 4 

Учасники зернового ринку погоджуються: 

 у разі отримання запиту, інформувати Міністерство у письмовій формі 

щодо фактичного здійснення та перспектив експорту зернових культур; 

отримавши від Міністерства письмове повідомлення щодо припинення 

експорту, вжити необхідних заходів для забезпечення належного рівня 

інформування громадськості щодо цього питання; 

продовжувати діалог з Міністерством з метою вдосконалення системи 

обміну інформації щодо функціонування ринку зерна в Україні. 

Стаття 5 

Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і діє до 1 липня 2019 

року. 

До Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які 

оформлюються додатковою угодою. Односторонні зміни умов  Меморандуму 

та одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускаються.  

Меморандум є відкритим для приєднання інших учасників зернового 

ринку. 

Стаття 6  
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Цей Меморандум не накладає на Сторони жодних юридичних чи 

фінансових зобов'язань у відповідності до міжнародного законодавства або 

законодавства України. 

Усі витрати, що виникають при виконанні заходів у межах Меморандуму, 

Сторони несуть самостійно та відповідно до спільних домовленостей. 

Будь-які суперечки між Сторонами щодо застосування положень та 

реалізації цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій або 

переговорів між Сторонами. 

Цей  Меморандум складений українською мовою у десяти оригінальних 

примірниках, по одному для кожної із сторін.  

На підтвердження положень, визначених Меморандумом, його підписали 

уповноважені особи:  

 

 

За Міністерство аграрної політики 

та продовольства України  

 

 

 

____________ Максим Мартинюк 

 

За Учасників зернового ринку: 

 

 

від Американської торговельної 

палати в Україні 

 

_________________  Андрій Гундер 

 

 

від Української зернової  асоціації 

 

_____________  Микола Горбачьов  

 

 

від Європейської Бізнес Асоціації 

 

_______________ Ганна Дерев’янко 

 

 

від Міжнародної Асоціації торгівлі 

зерном та кормами (GAFTA) 

 

________________ Ганна Голодова 

 

від громадської спілки 

«Всеукраїнський аграрний форум» 

 

____________________ Марія Дідух 
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від Асоціації фермерів та 

приватних землевласників 

України 

 

_______________ Микола Стрижак 

 

 

від громадської спілки 

«Борошномели України» 

 

_____________ Родіон 

Рибчинський 

 

 

від об’єднання підприємств 

хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» 

_________ Олександр Васильченко 

 
 

від Всеукраїнської асоціації 

пекарів  

 

______________ Володимир Череда 
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