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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 



Законом України "Про Державний  

бюджет України на 2017 рік" 

передбачені видатки за бюджетною програмою 

КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі 

тваринництва" в обсязі - 170 000 тис. гривень  

Розподіл коштів за напрямами здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету.  

 
20 вересня 2017 року Уряд схвалив розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 651 “Про розподіл 

коштів, передбачених у державному бюджеті за 

програмою 2801540 "Державна підтримка галузі 

тваринництва“ на 2017 рік” 

Розпорядження направлено на погодження до Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету.  
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Кошти будуть спрямовані за 

такими напрямами: 

Часткове відшкодування вартості закуплених для 

подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 

вітчизняного походження та племінних телиць, 

нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного 

напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, 

племінних вівцематок, баранів, ярок  

Погашення бюджетної кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої станом на                   
1 липня 2017 року органами Казначейської 
служби  
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Часткове відшкодування вартості 

тварин здійснюється: 

на безповоротній основі 

У поточному році внесено відповідні зміни до Порядку використання коштів 
(постанова КМУ від 09.08.2017 № 573) та передбачено часткове відшкодування 
племінних свиней, закуплених як у племінних заводах та репродукторах, так і 
ввезених у режимі імпорту.  

за тварин, закуплених з 1 жовтня попереднього року 
по 30 вересня поточного року  

у розмірі до 50 % вартості, але не більш як: 
 

- за високопродуктивних та племінних телиць, нетелей та корів -   
12 000 гривень за одну голову; 
 

- за племінних свинкок та кнурців – 2 400 гривень за одну голову;  
 

- за племінних вівцематок, баранів, ярок - 2 000 гривень за одну 
голову. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 



Механізм  

використання коштів визначений Порядком,  

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2015 року № 884 

Мінагрополітики надсилає розподіл бюджетних коштів (пункт 5 Порядку) 
 

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня оприлюднюють у друкованих 
засобах масової інформації оголошення та розпочинають приймання заявок 
та документів 

 Положення про комісію з питань здійснення нарахування та виплати 

часткового відшкодування вартості тварин та форми документів 

затверджено наказом Мінагрополітики України від 01.12.2015 № 459, 

зареєстрованим у Мін'юсті 07 жовтня 2015 року за № 1519/27964   

Необхідно актуалізувати склад комісій в областях та забезпечити: 

проведення засідання  комісій до 15 листопада  

подання Мінагрополітики до 25 листопада реєстру суб’єктів господарювання, 

яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин  

приймання документів від суб'єктів господарювання до 5 листопада  
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нарахування часткового відшкодування за кожним суб’єктом 



Видатки, передбачені проектом 

Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2018 рік” 
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Часткове відшкодування вартості закуплених для 

подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного 

походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, 

молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, 

племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, 

ярок – 300 млн грн 

Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених 

на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств – 

1600 млн грн 

Часткове відшкодування відсоткової ставки за банківськими 

кредитами, залученими у національній валюті, для покриття 

витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку 

сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких 

ферм і комплексів – 400 млн грн 



розміри підтримки, до 

50% вартості, але не 

більше тис. грн/гол. 

кількість тварин/проектна 

потужність, вартість яких 

може буде відшкодовано 

1 600,0 млн 

Часткове відшкодування вартості 

 будівництва та реконструкції  

тваринницьких ферм 

1 200   

млн грн 

42 тис. корів; 

10 тис. ВРХ 

400  

млн грн 

20 тис.  

свиноматок; 

141 тис. свиней  

на відгодівлі 
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Часткове відшкодування вартості 

придбаних високопродуктивних 

племінних тварин  
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розміри підтримки, 

до 50% вартості, але 

не більше  

тис. грн/гол. 

кількість тварин, 

вартість яких може 

бути частково 

відшкодовано 

195 

млн грн 

100 

млн грн 

5 

млн грн 

16,3 тис. гол. 
 

41,6 тис. гол. 
 

2,5 тис. гол. 

300,0 млн 



Часткове відшкодування 

відсоткової ставки за 

банківськими кредитами 
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400,0 млн 

148 суб'єктів 

господарювання  

4 267 млн грн  

залучених кредитів 

2,7 млн грн 

середній обсяг  

компенсації  

одному  

позичальнику  



Дякую за увагу! 
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ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 


