
Меморандум про взаєморозуміння 

між Міністерством розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України 

і асоціацією «Укроліяпром» 

у 2020/2021 маркетинговому році 

 

від «____» ______________ 2021 року 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України в особі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України І.Р. Петрашка,  який діє на підставі Положення про 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 20 серпня 2014 року № 459 (зі змінами) (далі – Міністерство) і асоціація 

«Укроліяпром», разом – Сторони, усвідомлюючи необхідність стабілізації 

ринку олії соняшникової України з метою забезпечення прогнозованого 

режиму експорту олії соняшникової на 2020/2021 маркетинговий рік, 

домовились про таке: 

Стаття 1 

Сторони погоджуються співпрацювати з питань узгодження балансових 

характеристик ринку олії соняшникової України в 2020/2021 маркетинговому 

році з метою організації забезпечення продовольчої безпеки та уникнення 

застосування експортних обмежень. 

Стаття 2 

Сторони  домовились: 

здійснювати заходи щодо погодження можливих граничних обсягів 

експорту олії соняшникової (далі – Обсяги експорту) на основі попереднього 

балансу попиту і пропозиції олії соняшникової у 2020/2021 маркетинговому 

році з подальшим можливим підписанням Додатку 1 до цього Меморандуму; 

узгоджувати граничні Обсяги експорту, у разі підписання Додатку 1 до 

цього Меморандуму, щомісячно та, у разі необхідності, вносити зміни до 

граничних Обсягів експорту, зазначених у Додатку 1 до цього Меморандуму. 

Міністерство, здійснюючи моніторинг на внутрішньому і зовнішньому 

аграрному та продовольчому ринках, у тому числі моніторинг Обсягів 
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експорту, залишає за собою право, в межах законодавства, ініціювати заходи 

державного регулювання у разі виникнення загроз продовольчій безпеці 

держави, що носять непередбачуваний характер, а також, при відхиленні 

фактичного експорту від граничних Обсягів експорту, зазначених у  

Додатку 1 до цього Меморандуму, у разі його підписання. 

Стаття 3 

Міністерство сприятиме: 

щотижневому інформуванню Учасників ринку олії соняшникової та 

щомісячному обговоренню (останній понеділок місяця) щодо обсягів олії 

соняшникової, які були експортовані та обсягів експорту, що залишилися 

невикористаними, зазначених у Додатку 1 до цього Меморандуму, у разі 

його підписання; 

проведенню попередніх (не менше ніж за місяць) консультацій між 

Сторонами з метою обговорення оптимальних шляхів вирішення ситуацій у 

разі виникнення підстав для ініціювання Міністерством заходів щодо зміни 

режимів зовнішньоекономічної діяльності, запровадження ліцензування, 

квотування; 

запровадженню умов щодо можливості експорту обсягів олії 

соняшникової, які на дату прийняття відповідного рішення щодо зміни 

режимів зовнішньоекономічної діяльності знаходяться на морських суднах та 

в портових терміналах; 

нарощенню експортного потенціалу ринку олії соняшникової України. 

Стаття 4 

Учасники ринку олії соняшникової погоджуються: 

у разі отримання запиту, інформувати Міністерство у письмовій формі 

щодо фактичного здійснення та перспектив експорту олії соняшникової; 

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 олії соняшникової в Україні. 

Стаття 5 

Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і діє до 1 вересня 

2021 року. 
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До цього Меморандуму, за взаємною згодою Сторін, можуть бути 

внесені зміни та доповнення, які оформлюються додатковою угодою.  

Цей Меморандум є відкритим для приєднання інших суб’єктів ринку 

олії соняшникової та їх об’єднань. 

Стаття 6  

Цей Меморандум не накладає на Сторони жодних юридичних чи 

фінансових зобов'язань у відповідності до законодавства України та/або 

міжнародного права. 

Учасники ринку олії соняшникової несуть самостійно усі свої витрати, 

що можуть виникнути при виконанні заходів у межах цього Меморандуму. 

Будь-які суперечки між Сторонами щодо застосування положень та 

реалізації цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій або 

переговорів між Сторонами. 

Цей Меморандум укладений українською мовою у двох оригінальних 

примірниках, по одному для кожної із Сторін.  

На підтвердження чого Сторони підписали цей Меморандум.  

 

За Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  

 

____________ Ігор Петрашко 

 

Від асоціації «Укроліяпром» 

 

 

  

                                        Степан Капшук 


