
«12» червня 2020 року 
вих. № 8

Голові
Хмельницької обласної ради
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Депутатська фракція Аграрної партії України спільно з депутатською 

групою «Аграрії Хмельниччини» в обласній раді, висловлюючи інтереси 

аграріїв області, звертаються до Вас та колег-депутатів з проханням підтримати 

наше спільне звернення щодо запровадження режиму квотування імпорту 

мінеральних добрив і внести до порядку денного тридцять третьої сесії 

обласної ради відповідне питання.

У разі підтримки депутатським корпусом проекту рішення та тексту 

звернення просимо надіслати зазначене звернення Президентові України 

Зеленському В.О..

Додатки: 1. Проект звернення депутатів Хмельницької обласної ради -

на 1 арк.,

2. Проект рішення Хмельницької обласної ради -  на 1 арк.
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ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2020 року № _____

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України 
з приводу запровадження режиму квотування імпорту мінеральних добрив

Розглянувши звернення депутатської фракції Аграрної партії України 
та депутатської групи «Аграрії Хмельниччини», керуючись статтею 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України з приводу запровадження режиму 
квотування імпорту мінеральних добрив (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова обласної ради М.Загородний



Додаток
до рішення обласної ради 
від 25червня 2020року 
№

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України 

з приводу запровадження режиму квотування імпорту мінеральних добрив

Одним із сподівань українського суспільства, що стало ключовим чинником 
широкої громадської підтримки Володимира Зеленського під час виборів 
Президента України, була деолігархізація української економіки і політичного 
життя та створення справедливого, конкурентного середовища для бізнесу, в тому 
числі і для аграрного сектор}' економіки.

В той же час, вже сьогодні Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства України Ігор Петрашко намагається запровадити квотування імпорту 
мінеральних добрив. Головним наслідком такого квоту вання стане перехід третини 
собівартості аграрної продукції під контроль олігархічних груп та зростання їх 
монополії і надприбутків, а саме Дмитра Фірташа -  власника групи компаній 
СМСЬет, яка є монополістом на вітчизняному ринку мінеральних добрив.

Аграріїв обурюють такі дії міністра Петрашко. Люди бачать, що газ в 
поточному році подешевшав більше ніж на 45%. а добрива, в собівартості яких, за 
заявами представників хімічних підприємств, газ становить близько 80%, 
подешевшали лише па 13%. •

Аграрії очікували, що в нинішній важкій ситуації, пов’язаній з посухою та 
низькими цінами на сільськогосподарську продукцію, Уряд України запровадить 
заходи для боротьби з монополізмом Дмитра Фірташа і змусять компанію ОзіСЬет 
знизити ціни до економічно обгрунтованого рівня. Однак, Мінекономіки навпаки 
пропонує ввести квоти на імпорт добрив, щоб ще підвищити ціни на внутрішньому 
ринку.

Все це відбувається, незважаючи на рішення Антимонопольного комітету 
України, яким було встановлено, що компанія ОзіСЬет зловживає своїм 
монопольним становищем, завищуючи піни реалізації мінеральних добрив на 
внутрішньому ринку і повинна бути примусово розділена.

Такі дії Уряде, направлені на збагачення Дмитра Фірташа, за рахунок 
аграріїв, обурюють аграрну спільноту і підривають довіру до всіх органів влади.

З огляду на вищеописане, просимо розглянути питання звільнення 
Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, як 
особи, діяльність якої дискредитує Уряд і Президента.

Сподіваємось і віримо, що Ваша політика щодо обмеження впливу 
олігархічних груп на економіку України знайде відображення на практиці при 
ухваленні рішення щодо звільнення Ігоря Петрашко.

Схвалено
на пленарному засіданні 

тридцять третьої сесії обласної ради 
25 червня 2020 року


