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Шановний Володимире Анатолійовичу, 

У контексті виконання п. 1.1. Додатку 3. Генеральних директив відділам з 
економічних питань ЗДУ в частині інформування про економічні, торговельні, 
законодавчі та інвестиційні подій і тенденцій їх розвитку в країні акредитації 
повідомляємо про таке. 

16 січня 2018 р. за участю Президента Азербайджанської Республіки 
І.Алієва на території Сумгаїтського хімічного промислового парку відбулося 
урочисте відкриття заводу «SOCAR карбамід». У ході відкриття зазначеного 
заводу І.Алієва супроводжували президент Державної нафтової компанії 
Азербайджану SOCAR Р.Абдуллаєв і директор заводу Г.Джафаров, які 
поінформували главу держави про виконану роботу. 

Зокрема, проект карбамідного заводу був реалізований на підставі 
«Державної програми надійного забезпечення населення в Азербайджанській 
Республіці продовольчими продуктами в 2008-2015 рр.» та «Державної програми 
з розвитку промисловості в Азербайджанській Республіці на 2015-2020 рр.», 
затверджених Розпорядженнями Президента АР І.Алієва, підписаними 
відповідно в серпні 2008 р. і в грудні 2014 р. 

Згідно з результатами міжнародного відкритого тендеру, оголошеного у 
зв’язку з планами будівництва заводу, у 2012 р. корейська компанія «Samsung 
Engineering» була обрана підрядником інженерних робіт, поставці обладнання і 
будівництва. Технологічне обладнання проекту з виробництва карбаміду й аміаку 
було забезпечено компаніями Данії та Нідерландів. 
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Крім цього, у 2015 р. з метою управління проектом заводу і надання 
незалежних інспекційних послуг було підписано відповідний договір з фінською 
компанією. На завершальній стадії будівництва заводу було залучено понад 3600 
працівників. Будівельні та монтажні роботи були проведені в безаварійних 
умовах з дотриманням всіх відповідних стандартів безпеки. 

Завод «SOCAR карбамід» на даний час став найбільш масштабним в АР 
проектом, реалізованим у ненафтовому секторі. Його загальна вартість становить 
близько 1 млрд. дол. США. Фінансування проекту на початковому етапі 
здійснювалося за рахунок коштів, виділених з державного бюджету АР. 
Фінансування основного етапу будівництва (700 млн. дол. США) було 
забезпечено за рахунок  кредитів низки міжнародних банків на основі надання 
державних гарантій. Кількість нових робочих місць складає близько 500 чол. 
Підготовка профільних кадрів проводилася починаючи з 2012 року в рамках 
спеціальних освітніх та стипендіальних програм SOCAR. 

Слід зазначити, що головне завдання заводу «SOCAR карбамід» полягає в 
забезпеченні в АР власного виробництва карбаміду та аміаку, який є основою 
виробництва азотних добрив. Завдяки цьому, передусім, планується забезпечити 
внутрішні потреби Азербайджану у відповідній продукції, суттєво скоротити 
імпорт та у найближчій перспективі (орієнтовно – з травня 2019 р.) перейти до її 
реалізації на зарубіжних ринках. Відповідно до технологічно-виробничих 
параметрів заводу «SOCAR карбамід», в якості сировини щорічно 
використовуватиметься 435 млн. м3 природного газу, виробнича потужність 
складатиме близько 700 тис. тонн карбамідної продукції, 70% обсягу виробленої 
продукції передбачається для експорту. 

Введення в дію цього заводу зіграє важливу роль у забезпеченні АПК АР 
високоякісними мінеральними добривами. Високий попит на його продукцію 
пов’язаний з його досить низькою собівартістю (з урахуванням місцевої в АР 
сировини) та ефективним застосуванням для підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур. У сегменті основних внутрішніх споживачів 
(азербайджанські фермерські господарства) продукції «SOCAR карбамід» 
важливо врахувати, що з боку держави і надалі зберігатиметься субсидування 
купівлі місцевими фермерами мінеральних добрив в обсязі 70% їхньої ціни. 
Продукція заводу також використовуватиметься для виробництва інших хімічних 
речовин і фармацевтичних препаратів. 

У зв’язку з викладеним, слід зауважити, що тема постачання до України 
карбаміду, виробленого на заводі «SOCAR карбамід», за сприяння ПУ в АР 
обговорювалася в ході робочого візиту до Баку делегації представників ділових 
кіл України на чолі з Директором ДП «Український науково-дослідницький 
інститут спеціальних сталей, сплавів і феросплавів» О.В.Ревчуком (лист ПУ в АР 
№ 6131/51-142-1240 від 26.10.2018 р.). Зокрема, у ході переговорів української 
делегації з керівництвом Департаменту зовнішньоекономічної діяльності SOCAR 
ключовим питанням було обговорення пропозиції української сторони щодо 
закупівлі для потреб українських фермерських господарств карбаміду в обсязі 10 
тис. тонн на місяць. 

При цьому, азербайджанська сторона виходить з того, що Україна 
розглядається як один із важливих зарубіжних ринків збуту азербайджанського 
карбаміду, а також як країна-транзитер цього мінерального добрива на ринки 
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країн Євросоюзу. Як позитивний приклад представники SOCAR відзначають, що 
постачання карбаміду в Україну може стати суттєвим доповненням активній 
діяльності SOCAR на нафтовому ринку України. У цьому зв’язку ключовим 
питанням SOCAR є з’ясування можливості забезпечення відповідних 
зовнішньоторговельних операцій з потенційними партнерами в Україні з 
використанням транспортного маршруту через територію Грузії до морських 
портів України. 

На думку Посольства, постачання азербайджанського карбаміду може бути 
важливим з точки зору диверсифікації активної діяльності SOCAR в Україні у 
нафтовій сфері, а також забезпечення потреб українських споживачів з 
урахуванням критичного стану, який склався на українському ринку мінеральних 
добрив. 

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне поширити інформацію про введення 
в експлуатацію в Азербайджані заводу з виробництва карбаміду серед 
відповідного сегменту членів Ради експортерів при МЗС України. 

 
З повагою, 
 
 

Посол     (підпис)    О.П.Міщенко 
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