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*Згідно Євродирективи 2009/119/ЕС від14.09 2009 «країни-учасники зобов’язані підтримувати мінімальний рівень запасів

сирої нафти і/або нафтопродуктів»

Реформування мобілізаційного резерву може проводитися наступними шляхами:

1. Повне розформування (розбронювання, реалізація, передача, списання) та ліквідація

2. Часткове розформування з підпорядкуванням Держрезерву

3. Повна передача ТМЦ та управління до іншого ЦОВВ
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ДИРЕКТИВА 2009/119/ЕС

Проект «Допомога 

Україні у процесі 

впровадження реформ у 

секторі енергетики 

відповідно до 

міжнародних зобов'язань 

країни»

Обрано експертів для 

написання моделі та 

створено Робочої групи 

щодо формування МЗНН

Проведено два засідання 

Робочої групи, на одному з 

яких погоджено модель 

формування та фінансування 

МЗНН

Підготовлено 

Постанову КМУ 

щодо 

затвердження 

моделі та 

передано на 

погодження до 

Уряду 



ЗАКОНОДАВЧИЙ НАПРЯМ

Подано та зареєстровано 

законопроект №7543  «Про 

стратегічні резерви»
Позовні заяви 

на суму: 

81 459654 грн.

Заяви про 
визнання 

кредиторами 
на суму

4 498 214 грн.

Заяви про зміну 
способу 

виконання 
рішення суду на 

суму:

4 562 768 784 
грн

Прийнято 
участь в 

600 судових 
засідань

Протягом 2017 року судами 

задоволено наступні

вимоги Держрезерву на 

суму 58 377 719,48 грн.:

ВАТ «Цукровий завод «Поділля» 10 958 184,90

ПАТ «Ладижинський завод селікатної цегли» 149 981,29

ДП «Вознесенський КХП» 4 089 127,25

ТОВ «Токмацький завод «Прогрес» 694 861,00

ДП «Полтавський КХП» 6 173 325,90

ДП «Ніженський КХП» 11 368 353,00

ТОВ «ВВІКО» 11 640 672,00

ПАТ «Острозьке ХПП» 782 085,79

ТзДВ «Ужгородхліб» 142 923,95

ТОВ «Дніпрозбут» 7 997 500,00

ДП ДАК «Хліб України» «Богданівецький КХП» 1 867 321,24

ТОВ «Український формений одяг» 1 365 000,00

ПАТ «Лебединський «ТЕМП» 1 144 383,16



ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

У 2017 РОЦІ 
ПРОВЕДЕНО 9 
ВНУТРІШНІХ 

АУДИТІВ

6 ПЛАНОВИХ
3 

ПОЗАПЛАНОВІ

За результатами проведених внутрішніх аудитів для усунення порушень та покращення 

діяльності організацій та підприємств

підготовлено та надано 68 рекомендацій. Рекомендації виконано на 90%



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЦІННОСТЕЙ 

Оголошено 20 

процедур закупівлі 

(відкриті торги)

Виконано укладених 

договорів на суму 

521,7 млн. грн.

Оголошено проведення 46 

аукціонів з реалізації 

матеріальних цінностей 

державного, у тому числі 

розброньованих 

матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву

Реалізовано 22 лоти, з них:  5 лотів -

матеріальні цінності державного 

резерву на суму близько 113,3 млн. та 

17 лотів – розброньовані матеріальні 

цінності мобілізаційного резерву     на   

суму 7,8 млн. грн. Загальна сума 

реалізації  – 121,1 млн. грн.



ЗАКЛАДКА МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ
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Номенклатурні позиції

Розроблено проект Порядку формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву 

та обсягів їх накопичення.

Розроблено проект Розпорядження КМУ щодо списання матеріальних цінностей Держрезерву, який 

погоджено усіма зацікавленими міністерствами та відомствами та передано до Мінекономрозвитку

та торгівлі для подальшої передачі на КМУ



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
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Чистий дохід



ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Запуск сонячної станції на ДП 

«Златодар», Черкаська обл. 

Куліндорівський КХП встановлено 

оббивальну машину для підвищення 

якісних характеристик борошна, 

зниження споживання води та 

підвищення енергоефективності 

обладнання
Придбання сучасного

пробовідбірника

RAKORAF

ДО «Комбінат «Прогрес»»  - завершено перший етап 

модернізації промислового холодильника, який включив 

повну термоізоляцію зовнішніх стін, заміну вікон, 

облаштування новим сонцезахисним вентильованим фасадом, 

встановлення обладнання для автоматичного 

забезпечення температурного та вологісного 

режиму нульових камер холодильника.



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ

до дп

ПЕРЕХІД

Створено Робочу групу щодо переходу державних організацій у державні 
підприємства, тобто відмови ДО від державного фінансування. Розроблено 
та затверджено План дій та графік переходу, який буде розпочато вже у 

першому кварталі 2018 року. 

2018 рік - 93 

млн. грн.  

У 2019 р. до 10 

млн. грн. 



Дякуємо за увагу!


