
Інформаційне агентство 
«Главком»

vittaranenko@gmail.com
Про розгляд запиту

Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло 
запит на отримання публічної інформації ІА «Главком»  від 16.05.2022 б/н 
щодо ситуації з зерновими культурами та в межах компетенції повідомляє.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» передбачено, що публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.02.2021 № 124, Мінагрополітики є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та 
реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського 
господарства та з питань продовольчої безпеки держави,  харчової і переробної 
промисловості.

Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, 
здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси 
попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки.

Відповідно до прогнозного балансу попиту та пропозиції на 
2021/2022 маркетинговий рік  за попередніми оцінками пропозиція  зернових і 
зернобобових культур у 2021/2022 маркетинговому році становить близько 
90,9 млн тонн, з них 33,9 млн тонн  пшениці та 44,4 млн тонн кукурудзи.
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Із загального обсягу зібраного врожаю  зернових і зернобобових культур - 
19 млн тонн буде спрямовано на внутрішнє споживання та 49,2 млн тонн на 
експорт.

Станом на 19.05.2022 експортовано: 46,5 млн тонн зернових та 
зернобобових культур, у тому числі з 01.03.2022 по 19.05.2022 - 2,9 млн тонн.

За експертною оцінкою з урахуванням недоступного ресурсу пшениці 
через військові дії та тимчасову окупацію в обсязі 2823 тис. тонн, очікувані 
залишки зернових можуть скласти 19 945 тис. тонн. При цьому, потенційні 
запаси пшениці на кінець маркетингового року можуть скласти 7,9 млн тонн, з 
них 2,8 млн тонн недоступний ресурс та 5,1 млн тонн в загальному доступі 
(дев’ятимісячне споживання), кукурудзи – 13,6 млн тонн (дворічне 
споживання).

На підставі вищевикладеного, можна зазначити,  що пшеницею та 
кукурудзою для внутрішніх потреб Україна забезпечена повністю, крім того є 
ресурс для експорту.

При цьому, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326 
затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації (далі – Порядок). Відповідно до Порядку 
визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за напрямами, зокрема, 
економічні втрати підприємств - напрям включає втрати підприємств усіх форм 
власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену 
вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.

Основні показники, які оцінюються: вартість втраченого, знищеного чи 
пошкодженого майна державних підприємств; вартість втраченого, знищеного 
чи пошкодженого майна підприємств недержавної форми власності; упущена 
вигода державних підприємств; упущена вигода підприємств недержавної 
форми власності; втрати державних підприємств від неоплачених товарів, робіт 
та послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях; втрати 
підприємств недержавної форми власності від неоплачених товарів робіт та 
послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях.

Визначення шкоди та збитків підприємств здійснюється відповідно до 
методики, затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного
майна, за погодженням з Мінреінтеграції. Відповідальними за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напрямом є: міністерства, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, які є уповноваженими органами управління, - 
в частині підприємств, що належать до сфери їх управління; обласні, Київська 
міська державні адміністрації (на період воєнного стану - військові 
адміністрації), - в частині підприємств недержавної форми власності, які 
знаходяться на території відповідних областей та м. Києва.

Після закінчення воєнних дій та визначення збитків будуть подані 
відповідні позови до Російської Федерації щодо їх відшкодування.
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