ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
У 2018 РОЦІ

Чорна Марія Володимирівна – заступник
директора департаменту агропромислового
розвитку Кіровоградської облдержадміністрації

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У 2018 РОЦІ

4 000 млн. грн. – розвиток тваринництва

Передбачено
6,3 млрд. грн.

1 000 млн. грн. – розвиток фермерських
господарств
Майже 1 000 млн. грн. – здешевлення с/г
техніки
300 млн. грн. – розвиток садівництва та
виноградарства

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107,
обсяг державної підтримки 4 000 млн. грн.
Агровиробники, які купують
племінне поголів’я,
300 млн. грн.

• 50% компенсація вартості висопродуктивного
поголів’я, а також біологічного матеріалу та ембріонів

Агровиробники, які будують
або реконструюють
тваринницькі комплекси,
2 500 млн. грн.

• 25% компенсація тіла кредиту, залученого на
будівництво або реконструкцію комплексів в галузях
свинарства, птахівництва та ВРХ;
• 30% відшкодування введених в експлуатацію
тваринницьких комплексів, побудованих без
залучення кредитів;
• до 3% здешевлення кредитних ресурсів, на проекти
із розвитку аквакультури, вівчарства, козівництва.

Агровиробники, які
утримують молочних корів,
500 млн. грн.

• дотація 1 500 грн. на ідентифіковану та зареєстровану
в установленому порядку корову.

Громадяни, які утримують
ВРХ,
700 млн. грн.

• дотація 2 500 грн. на одну голову молодняка.

ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА КООПЕРАТИВІВ
Постанова КМУ від 07.02.2018 № 106,
обсяг державної підтримки 1 000 млн. грн.

Фермерські господарства:
із земельним банком до 500
га;
чистим доходом (виручкою)
за останній рік до 15 млн.
грн.

• 80% компенсація вартості насіння вітчизняної
селекції (але не більше 30 000 грн. на одне
господарство)
• 90% компенсація вартості дорадчих послуг (але не
більше
10 000 грн.)
• 40% компенсація вартості сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва
• Здешевлення кредитів до 1,5 облікової ставки НБУ
(але не вище розміру за кредитом, зменшеного на 1%
пункт)

Сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи
молочарського та плодовоягідного напрямів діяльності

• Компенсація 70% вартості придбаного обладнання

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Постанова КМУ від 01.03.2017 № 130,
обсяг державної підтримки 945 млн. грн.

Фінансова підтримка
надається за придбану
техніку та обладнання
через державні банки
у розмірах:

• 20% вартості (без урахування податку
на додану вартість) – за придбані техніку
та обладнання у грудні 2017 року;
• 25% вартості (без урахування податку
на додану вартість) – за придбані техніку
та обладнання починаючи з 1 січня 2018
року.

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ДЕРЖАВНІ БАНКИ УКРАЇНИ:

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Для отримання
часткової компенсації
сільськогосподарські
товаровиробники
подають до державного
банку

• Заявку*;
• Копію платіжного доручення;
• Акт приймання-передачі техніки та
обладнання;
• Свідоцтво про державну реєстрацію
техніки (якщо техніка підлягає
обов’язковій державній реєстрації);
• Довідку про відсутність заборгованості з
податків, зборів, платежів, що
контролюються органами доходів і
зборів.

*Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА
Постанова КМУ від 15.07.2005 № 587 ,
обсяг державної підтримки 300 млн. грн.

Підтримка надається
суб’єктам
господарювання, які
займаються
виноградарством,
садівництвом і
хмелярством для
компенсації
здійснених у
поточному році
витрат за напрямами:

• Проведення робіт із закладення
насаджень, догляду за ними до вступу у
плодоношення;
• Придбання садивного матеріалу;
• Будівництво холодильників з
регульованим газовим середовищем та
ємністю від 500 т.;
• Будівництво лабораторних комплексів
для виробництва безвірусного
садивного матеріалу
• Придбання механізмів та техніки для
проведення технологічних операцій

