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Прем’єр-міністру України 
ГРОЙСМАНУ В.Б.

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Шановний Володимире Борисовичу!

Ми, представники найбільших аграрних асоціацій України, засвідчуємо 
Вам свою глибоку повагу та звертаємося із проханням в трутитися у ситуацію, 
яка склалася у зв’язку із ухваленням 27 ірудня 2016 року Міжвідомчою 
комісією з міжнародної торгівлі рішення щодо визнання наявності на 
українському ринку азотних добрив факту демпінгу з боку російських 
виробників та шкоди українським виробникам хімічних добрив, а також 
загрози продовольчій безпеці держави, які нібито випливають з цього. На 
підставі даного висновку було прийнято рішення про запровадження 
антидемпінгових мит на російські добрива.

Ми глибоко переконані, що рішення МКМТ є неправомірним і хибним, 
оскільки воно не лише не відображає реальну ситуацію, але, навпаки, грубо їй 
суперечить та грунтується на відвертих маніпуляціях. Більш і ого, воно 
створює небезпечний прецедент використання Уряд) олігархічною 
монополією для захисту своїх незаконних монопольних інтересів та 
прибутків.

Так, згідно визначення поняття «демпінг», демпінгом називається 
ситуація, коли один з гравців ринку продає свою продукцію за цінами, 
нижчими ринкових для витіснення конкурента. Дані ж, представлені як в ході 
розслідування, так і опубліковані його учасниками, в том)' числі і 
підприємствами групи ОбісЬсіп і "Союзом хіміків", свідчать про зворотне. 
Насправді, останні роки ціни, за якими азотні добрива реалізуються на 
вітчизняному ринку, в тому числі і підприємствами Фірташа, помітно 
перевищують не лише ціни в основних світових експортних хабах: порти 
Китаю, країн Близького Сходу, Єгипту, Ірану, Балтійського та Чорного морів, 
але й ціни, за якими добрива експортуються українськими підприємствами за 
кордон.
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Єдиною об'єктивною причиною проблем, яких нині зазнають українські 
хімічні підприємства, що входять до групи ОзїсЬет, є безвідповідальна 
хижацька політика їх власника, яка привела до втрати ним 
конкурентоспроможності на світовому ринку та вражаючої втрати зарубіжних 
ринків збуту, що жодним чином не може бути зумовлено демпінгом з боку 
російських виробників на українському ринку, а є слідством небажання 
Фірташа інвестувати у модернізацію своїх підприємств.

Незважаючи на наші численні звернення, в яких ми неодноразово 
підкреслювали, що фактичні дані свідчать про наявність в Україні 
монопольного завищення цін і відсутності будь-яких свідчень демпінгу, 
наведені нами аргументи і дані залишилися проігнорованими і не отримали 
жодної відповіді.

З огляду на вищесказане, ми вважаємо прийняте рішення не лише 
фатальною помилкою, але і наслідком відвертого лобіювання інтересів 
Дмитра Фірташа та Газпрому. Тільки в 2015 році виробники 
сільськогосподарської продукції переплатили близько 4 млрд грн через 
монопольне завищення цін на вітчизняному ринку. Відповідно, введення 
нових антидемпінгових мит дозволить підприємствам групи СЫсЬет знову 
отримати монопольні надприбутки за рахунок українських аграріїв і 
виплатити кредити, залучені на створення групи під гарантії Газпрому, 
Газпромбанку.

Також ми усвідомлюємо, що існує нагальна необхідність розвитку 
хімічної промисловості України, яка раніше забезпечувала кращі умови 
реалізації своєї продукції аграрним підприємствам, ніж її конкуренти з Росії 
та інших країн. Для цього необхідно на державному рівні розглянути дану 
проблему та знайти шляхи подальшого розвитку даного сектору економіки. На 
нашу думку, одним із можливих варіантів рішених цього питання е 
забезпечення українських хімічних підприємств вчасною сировинною базою, 
а також модернізація даної галузі.

Враховуючи вишевикладене, звертаємося до Вас, шановний Володимире 
Борисовичу, з проханням втрутитися в ситуацію та надати відповідні 
доручення щодо перегляду рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі та залучення до участі в засіданні комісії представників аграрних 
асоціацій.

З повагою,
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Голова Всеукраїнської Аграрної 
Ради,
Голова Національної асоціації 
цукровиків України «Укрцукор»

ш Дикун

В.о. генерального директора ВГО 
«Українська аграрна конфедерація»

Марія Дідух

кра/лу

Генеральний директор 
«Українського клубу аграрного 
бізнесу»

Виконавчий директор Асоціації «Союз 
птахівників України»

Голова Асоціації «Свинарі У к^їяй»

?а ""Сергій Карпенко

Артур Лоза

Генеральний директор Асоціації 
виробників молока України

Заступник Голови Української 
аграрної асоціації

їло

Тарас Висоцький

Вікторія Трет!>якова

Мар’ян Заблоцький

Голова ГС «Аграрний союз 
України»

Генадій Новіков

Голова Асоціації фермерів ті 
землевласників України

Іван Томич


