
Додаток 1 

до Меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством 

аграрної політики та продовольства 

України і учасниками зернового 

ринку від «__» ________ 2018 року 

 

 

Обсяги зерна, які можуть бути експортовані  

у 2018/2019 маркетинговому році (з 01.07.2018) 

 

 Орієнтовний загальний річний обсяг експорту пшениці за кодами 

УКТ ЗЕД 1001 (Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)) та 1101 (Борошно 

пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)) складає 16 млн. тонн, з 

яких:  

o Граничний обсяг експорту пшениці продовольчої, групи А та Б (I-V 

класів), та борошна пшеничного у перерахунку на зерно – 8 млн тонн                                      

за кодами УКТ ЗЕД 1001 (Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)) 

та 1101 (Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)). 

o Граничний обсяг експорту пшениці непродовольчої групи за кодом 

УКТ ЗЕД 1001 (Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)) оцінюється 

в межах до 8 млн. тонн. 

 Перегляд загального орієнтовного річного обсягу експорту пшениці 

(продовольчої та непродовольчої) буде здійснено до 28.09.2018 року.  

 Сторони Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством 

аграрної політики та продовольства України і учасниками зернового ринку 

домовились на 2018/2019 МР про наступне:  

- за результатами завершення жнив пшениці, але не пізніше, ніж 

28.09.2018 року, наявних кількісних та якісних характеристик 

пшениці, зважених на потреби розвитку галузей тваринництва у 

пшениці непродовольчій, переглянути орієнтовні граничні обсяги 

експорту пшениці непродовольчої групи за пропозицією 

Мінагрополітики;  

- учасники зернового ринку сприяють залученню до Меморандуму 

про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України і учасниками зернового ринку представників 

об’єднань галузей тваринництва у разі необхідності. 

 У разі недосягнення компромісу сторонами, Мінагрополітики залишає 

за собою право застосовувати інструменти регулювання експорту відповідно 

до вимог законодавства.  
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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 

 

від Асоціації фермерів та 

приватних землевласників України 

 

________________ Микола Стрижак 

 

 

від громадської спілки 

«Борошномели України» 

 

_____________ Родіон Рибчинський 
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від об’єднання підприємств 

хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» 

_________ Олександр Васильченко 

 

 

від Всеукраїнської асоціації пекарів  

 

______________ Володимир Череда 

 

 

 

 


