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Вих. № 04-01 від 04 липня 2022 Міністру аграрної політики та продовольства 

України    

Сольському М. Т.   

 

Першому заступнику Міністра аграрної  політики 

ти продовольства України  

Висоцькому Т. М. 

 

 

Шановні Микола Тарасович і Тарас Миколайович!  

Від імені Насіннєвої асоціації України та компаній-членів, які є селекційними та насіннєвими 

компаніями та постачальниками насіння висловлюємо повагу та звертаємось до вас з пропозицією 

впровадження дій, які можуть допомогти створити умови збереження площ посівів жита в Україні з 

метою забезпечення продовольчої безпеки країни та збереження її позицій на світовому ринку зерна жита. 

Просимо розглянути нижченаведені пропозиції та провести особисто  зустріч 7-9 липня та 

обговорити їх з залученням найбільших виробників жита, експортерів, та з профільними 

асоціаціями по питанням: 

1. Встановлення експортної квоти на жито у найкоротші терміни на рівні 90 тис.тон; 
2. Виділення окремо позиції «жито для сівби», оскільки квота «0» поширюється на всю групу 

товарну групу 1002 . 

3. Можливі механізми компенсації  та підтримки фермерів по житу на придбане сертифіковане 
насіння жита, що вироблено в Україні. 

З нашої сторони, готові надати всіляку підтримку у забезпечення комунікації із 

зацікавленими сторонами. 
За оновленими даними офіційної статистики, (http://ukrstat.gov.ua)  площа посівів 

сільськогосподарських підприємств для збору нового врожаю у 2022 році складає 62,7 тисячі гектарів, 

76% якої знаходиться у зоні Полісся, а 58,4%  – розміщені на деокупованих територіях (Чернігівська, 

Сумська, Київська, Житомирська область).  

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №207 від 05.03.2022 були внесені зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1424 від 29.12.2021р. «Про затвердження переліків товарів, 

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік», а саме до Додатку 1 було додано 

жито, чим встановлено нульову квоту на його експорт. Фактично з 05.03.2022 року експорт жита 

знаходиться під забороною.  

Зараз господарства знаходяться у нерівних умовах реалізації виробленої продукції. Господарства 

із запасом пшениці на складах можуть вільно її реалізувати та отримувати обігові кошти на осінню 

посівну. Натомість ринок жита фактично зупинився, і аграрії не отримують достатньо коштів на 

придбання якісного насіння для осінньої посівної, що скоротить посіви жита у зоні його традиційного 

вирощування. Традиційною зоною для вирощування жита є Полісся, де зосереджені ґрунти з низьким 

балом бонітету, на яких жито показує вищий рівень рентабельності порівняно з іншими озимими 

зерновими. Для жита характерні вищі показники врожайності на бідних ґрунтах за менших витрат на 

технологію вирощування.  

Ми отримали зворотній зв’язок від сільськогосподарських підприємств і бачимо, що є великий 

ризик відмови від посіву озимих культур через відсутність обігових коштів. Порівняно  з ярими 

культурами, та ще й за невизначеної ситуації у регіоні, посів озимих культур вимагає довшого періоду 

обороту коштів. Реалізувати обсяги пшениці наразі набагато простіше, ніж жита, що робить його менш 

привабливим для посіву. 

https://minagro.gov.ua/persons/mikola-solskiy
https://minagro.gov.ua/persons/mikola-solskiy
http://ukrstat.gov.ua/


Проаналізувавши дані, пропонуємо розглянути декілька варіантів подальших дій з метою 

підтримки посівної озимих і уникнення великого дефіциту жита в Україні наступного сезону та 

доцільності його вирощування аграріями: 

1. Пропонуємо дозволити експорт зерна жита на рівні 90 тис т., що складає 50 % від 

залишків після  формування стратегічного запасу на 2 роки. 

Планове надходження зерна жита від обмолоту - в межах 250 тис т. та враховуючи залишки не 

менше 50 тис т., тобто, то розрахунковий вал наявного зерна жита становить 300 тис.т. Відповідно до 
статистичних даних, Україна впродовж останніх років використовує для переробки близько 54-57 тис 

т. Таким чином, якщо формувати стратегічний запас на два роки, він буде становити біля 120 тис.т, тобто 

залишки за межами стратегічного запасу становлять 180 тис т. Відміна заборони на експорт зерна жита 
буде стимулювати ринкову ціну, та забезпечить надходження валюти в Україну. 

2. Впровадити механізм компенсації на придбане сертифіковане насіння жита, що вироблено 

в Україні, з метою підтримки фермерів та які механізми компенсації пропонуємо обговорити з 

залучанням найбільших виробників жита, експортерів, та з профільними асоціаціями.  

   

Без підтримки Уряду осіння посівна буде знаходитись під загрозою, особливо на деокупованих та 

прикордонних територіях. Запровадження вищезгаданих кроків в Україні підтримає фермерів та 
попередить виникнення дефіциту жита. У зворотному випадку це створить прецедент для зменшення 

посівів жита не тільки у цьому сезоні, але і в наступні кілька років, допоки держава не зверне уваги на цю 

культуру. Ринок насіння в Україні динамічний, тому зменшення виробничих площ призведе до 
зменшення виробництва самого насіння, що ставить під загрозу продовольчу безпеку країни в 

майбутньому.  

 
Контактна особа з питань по листу та організації зустрічі 

Григоренко Сюзана 

seeds@ukrseeds.org.ua 

0980025915  
 

З надією на розуміння та подальшу співпрацю, 

 

 
  

Виконавчий директор                     С. Григоренко  

mailto:seeds@ukrseeds.org.ua

