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Про Агентство
Державне агентство резерву України – є центральним органом виконавчої влади,

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, і який реалізує державну політику

у сфері державного резерву.
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Заснування

Історія Держрезерву України розпочалася 1 листопада 1991 року з прийняттям постанови

Кабінету Міністрів України № 299-04 «Про створення Державного Комітету України з

державного матеріального резерву», який був утворений на базі Українського

територіального управління Комітету з державних матеріальних резервів при Раді Міністрів

СРСР. В цій же постанові відзначалося, що новоутворений Державний комітет України з

матеріального резерву є правонаступником цього управління.

Get more global exposure 
Self confidence is the first key
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управління державним 

резервом

відпуск матеріальних

цінностей із державного 

матеріального резерву

погодження пропозицій ЦОВВ 

щодо створення мобілізаційного

резерву

вибір постачальників

матеріальних цінностей до 

державного матеріального

резерву для укладення з ними 

державних контрактів

(договорів)

Основні завдання Агентства

методологічне, інформаційно-

аналітичне, науково-методичне 

забезпечення роботи з 

формування, розміщення, 

зберігання, використання, 

поповнення та освіження 

запасів державного 

матеріального резерву

укладання договорів на 

відповідальне зберігання

матеріальних цінностей

державного матеріального

резерву
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Структура Агентства

Державне агентство резерву України складається з центрального апарату в м. Києві та 22 державних підприємств

(3 з яких знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим або розташовані в зоні проведення ООС), 13

державних організацій (2 знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим або розташовані в зоні

проведення ООС) та 1 державної установи.
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Державні організації

послуги з прийому, зберігання та 
відпуску нафтопродуктів

5 державних організацій

послуги складського зберігання

6 державних організацій
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Державні підприємства

послуги зі зберігання зернових культур 
та виробництва продуктів 
борошномельно-круп’яної 

промисловості
11 державних підприємств

послуги складського зберігання

1 державне підприємство
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Структура центрального апарату Агентства

Голова

Перший заступник

Заступник 

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Агентства та протоколу

Режимно-секретний сектор

Управління державного матеріального резерву

Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності

Відділ взаємовідносин з державними підприємствами

Служба управління персоналом (на правах відділу)

Сектор документального забезпечення

Сектор внутрішньої безпеки системи державного резерву

Головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки
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Основні результати 
роботи за 2020 рік
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Проведено конкурсів (доборів)

8 11

2 2

За 2020 рік
На зайняття посад державної 

служби категорії «Б»

На зайняття посад державної 

служби категорії «В»

.

За 2019 рік

На зайняття посад державної 

служби категорії «Б»

На зайняття посад державної 

служби категорії «В»

.
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Підвищення кваліфікації 

95% працівників центрального апарату

Агентства пройшли підвищення кваліфікації

за професійними (сертифікатними) та/або

короткостроковими програмами, стажування

або з використанням самоосвіти.
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матеріальних цінностей

Агентством підготовлено до реалізації 

наступні матеріальні цінності державного 

резерву, які підлягали освіженню у 2020 році:

консерви рибні: сформовано 98 лотів

олія соняшникова рафінована: сформовано 11 лотів

м’ясо яловичини І категорії: сформовано 4 лоти

м’ясні консерви: сформовано 30 лотів
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Поповнення запасів матеріальних 
цінностей

З метою забезпечення можливості освіження матеріальних

цінностей Агентством оголошено процедури відкритих торгів на

закупівлю:

- консервів м’ясних в кількості 1 200,0 тис. банок;

- цукру білого кристалічного ІІІ категорії в кількості 1,0 тис. тонн;

- олії соняшникової рафінованої в кількості 1,5 тис. тонн.
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Недотримання умов розроблених та затверджених

регламентуючих документів щодо порядку 

здійснення господарських процесів

Відсутність ефективного використання виробничих

потужностей

Відсутність регламентів окремих

господарських процесів

Нечітка регламентація у відповідних

організаційно-розпорядчих документах та 

внутрішніх регламентах

Внутрішній аудит

Протягом 2020 року проведено 5 планових та 4 позапланових внутрішні аудити. За результатами аудиторських досліджень за 2020 рік об’єктам аудиту надано 50 

рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків з яких: 20 виконано, 2 рекомендації в стадії виконання, 5 рекомендацій термін виконання не настав та 23 

рекомендацій не виконані.  Рекомендації не виконані у встановлений строк у зв’язку з відсутністю працівників на підприємствах, які можуть забезпечити виконання 

рекомендацій та розробити необхідні нормативні документи. Підприємствам надано додатковий час для виконання рекомендацій. Матеріали аудитів, за якими 

виявлені факти правопорушень та ознаки злочинів, передані до правоохоронних органів, для вжиття заходів відповідного реагування.

Виявлені основні недоліки
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Погашення боржниками заборгованості 

У 2020 році Держрезервом подано позовну заяву на загальну суму 13 197 416,69 грн. та 

заяву про визнання Держрезерву кредитором на суму 129 578,60 грн., яку було задоволено 

в повному обсязі. 

Протягом 2020 року до Агентства надійшли наступні кошти:

1 077 936,12 грн
ПАТ «Могилів-Подільський

консервний завод» в 

рахунок погашення

заборгованості за судовим

рішенням

№ 7/70/2012/5003

153 380,00 грн 439 355,04 грн 80 000,00 грн
ПАТ «Більшовик» за 

мировою угодою по справі 

№ 910/3869/15-г

ТОВ «ТехНова» по справі

№ 4/127т-27/25

ФОП Коваленко А. А. за 

рішенням суду                             

№ 908/26/20

21 697 561,87 грн
ДТЕК «Центренерго» на 

виконання мирової угоди



18

Відпуск матеріальних цінностей

З метою ефективного використання матеріальних цінностей державного резерву

медичного призначення, виключених з номенклатури державного резерву,

недопущення погіршення їх якості, забезпечення закладів охорони здоров’я

матеріалами, обладнанням і устаткуванням медичного призначення,

Агентством на виконання розпорядження КМУ від 08.05.2019 №295-р «Про

відпуск матеріальних цінностей з державного резерву» була здійсненна

передача матеріальних цінностей медичного призначення Міністерству охорони

здоров’я на безоплатній основі з урахування балансової вартості.

Між Агентством та МОЗ укладений договір про відпуск матеріальних цінностей

від 11.02.2020, яким передбачено отримання МОЗ матеріальних цінностей,

відпущених згідно цього розпорядження, здійснення їх регіонального

розподілу між закладами охорони здоров’я та забезпечення контролю за їх

цільовим використанням.
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Відпуск матеріальних цінностей

Для ефективного використання бюджетних коштів на

поповнення запасів матеріальних цінностей до державного

резерву та здійснення оперативного відпуску матеріальних

цінностей державного резерву, завдяки узгодженому

алгоритму взаємодії між Агентством та Міністерством оборони

України, було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів

України «Про відпуск матеріальних цінностей з державного

резерву», та на сьогодні проводиться робота щодо відпуску

паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил

України. Згідно із додатком до розпорядження, підлягає

відпуску 6 386,863т дизельного палива за ціною з урахуванням

податку на додану вартість 20 470,59 грн за тонну і загальною

вартістю 130 742 853,86 грн.
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Інформація по державним 
організаціям
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Надходження коштів від надання бюджетними організаціями платних
послуг

64 181 865,00 грн

90 394 398,00 грн

104 877 631,00 грн

129 426 537,00 грн
142 023 078,00 грн

2020

2016

2017

2018

2019
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Використання бюджетними організаціями коштів, які
надійшли від надання платних послуг

Середня завантаженість резервуарів, складів та холодильних ємностей протягом 2020 року становила 70%.

Нижче наведені одні із статтей використання бюджетними організаціями коштів, які надійшли від надання платних послуг у 2020 році:

27 636 278,0 грн

Капітальний ремонт, 

поточний ремонт 

4 545 221,0 грн

Сплата податків

8 476 850,0 грн

Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування
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Інформація по державним 
підприємствам
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ДП «Новотроїцький елеватор» 

Державного агентства резерву 

України

ДП «Вознесенський комбінат

хлібопродуктів» Державного 

агентства резерву України

01

03

ДП «Батьовський комбінат

хлібопродуктів» Державного 

агентства резерву України

ДП «Іванківський цукровий

завод»

02

04

Державні підприємства передано до сфери управління Фонду державного 
майна України

ДП «Хлібна база № 74» 

Державного агентства резерву 

України
05

0402

03

01 05

* На виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2020 року 

№1010-р «Про передачу об’єктів державної 

власності до сфери управління Фонду 

державного майна» 18 січня 2021 року 

затверджено акти приймання-передачі із 

сфери управління Державного агентства 

резерву України до сфери управління Фонду 

державного майна України єдиних майнових 

комплексів державних підприємств 
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Створено робочу групу
Важка економічна ситуація в країні безпосередньо вплинула на функціонування

системи державного резерву України загалом. Тому було прийнято рішення про

створення Робочої групи з питань оптимізації діяльності державних підприємств

та державних організацій, що належать до сфери управління Агентства, з метою

вивчення наступних питань:

1) можливість і шляхи консолідації державних підприємств та/або

державних організацій, що належать до сфери управління Агентства, за

галузями основних видів діяльності;

2) визначення економічного ефекту від здійснення консолідації державних

підприємств та/або державних організацій, що належать до сфери управління

Агентства;

3) визначення необхідності створення наглядової ради на суб’єктах

господарювання, що можуть бути утворені в результаті консолідації;

4) визначення орієнтовної організаційної структури суб’єктів

господарювання, що можуть бути утворені в результаті консолідації.
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Створено нове підприємство
У 2020 році створено державне підприємство «Зерновий резерв», що не входить до системи державного резерву.

Основні цілі новоствореного підприємства:

• пошук поклажодавців для зберігання матеріальних цінностей на підприємствах системи державного резерву;

• формування ресурсів зерна та продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівні;

• надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки.

Основна мета підприємства – це підвищення конкурентоспроможності на ринку та підвищення рентабельності діяльності

підприємств системи державного резерву.

48%

76%

63%

88%

60%
58%

75%

35%

90%

65%
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Стратегічні завдання та 
плани на 2021 рік
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Нормативно-правові завдання 

Акт КМУ

Про внесення змін до Порядку 

реалізації матеріальних цінностей

державного резерву, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. № 1078

Концепція та 
Акт КМУ

Розроблення Концепції перетворення 

та сталого розвитку системи 

державного резерву та акту КМУ щодо 

її реалізації  

Закон України

щодо створення системи

державно-приватного 

резервування

Акт КМУ

відносно реалізації експериментального 

проєкту з проведення реалізації прав 

вимоги Агентства до своїх боржників 

через електронну систему 

Прозорро.Продажі

З метою належного виконання завдань покладених на Державне агентство резерву України заплановано протягом 

2021 року розробити проєкти наступних документів та нормативно-правових актів:

СІЧ ЛЮТ БЕР КВІ ТРА ЧЕР ЛИП СЕР ВЕР ЖОВ ЛИС ГРУ



29Плани з основної діяльності

Протягом ІІ кварталу 2021 року заплановано провести оптимізацію номенклатури 

матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, шляхом подання на 

розгляд Уряду проєкту акта КМУ щодо затвердження нової номенклатури та обсягів продукції 

державного резерву.
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Оптимізація діяльності суб’єктів господарювання

У 2021 році заплановано провести

оптимізацію суб’єктів господарювання

нафтового напрямку та напрямку

складського зберігання, що належать до

сфери управління Агентства. Наразі

розпочато перший етап оптимізації, а

саме, реорганізація ДО «Комбінат

«Планета» шляхом приєднання до

ДО «Комбінат «Рекорд».
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Дякуємо за увагу!


