АРТАМЕНТ
ОПРОМИСЛОВОГО
ВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107)

1*. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими дл
покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництв
бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура

2*. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в ча
витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного
молочно
та м’яс
напряму продуктивності

4. Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який
народився в господарствах фізичних осіб

5. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних
а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного
молочно
та м’ясного напряму
продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріоні
великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність
6*. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

7. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із зберігання та
переробки зерна у розмірі 30% вартості (без ПДВ).

* Щодо напрямків 1,2,6, то суб'єкт господарювання може скористатися лише по одном
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кова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, зал
окриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівч
цтво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аква
УМОВИ УЧАСТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ування 1,5 облікової ставки НБУ
розміру передбаченого у договорі
за мінусом 3%)

• копії документів про оплату товарів, ро
послуг для підтвердження використання
кредитних коштів

Кредит до 100 млн. грн.

• витяг з Єдиного державного реєстру ю
осіб, фізичних осіб-підприємців
осіб
та грома
формувань

троковий – покриття виробничих
редньо- і довгострокові – витрати
ного (інвестиційного) характеру)

нти подаються до банку, з яким
ладено кредитний договір
Телефон для довідок:

• довідку, чинну на дату подання заявки
відсутність заборгованості з податків і зб

• згоду щодо надання Мінагрополітики
інформації про нього, яка становить бан
таємницю або містить персональні дані,
формою, визначеною банком

-05-70 Камінська Г.М., Цвігун І.О.

пенсація відсотків здійснюється МінАПК щомісяця виходячи із суми сплачених ві
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВ
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ова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
плексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарсь
дукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кред
УМОВИ УЧАСТІ

актично понесених витрат (на
таві акту виконаних робіт)
но до умов кредитного договору
5 років не більше 500 млн. грн.

нти подаються до банку з яким
ладено кредитний договір

Телефон для довідок:
55-05-72 Вус І.Т., Солопатич Х.М.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• заявка

• документи, що підтверджують викорис
кредитних коштів на цілі, відповідно до у
кредитного договору
• витяг з Єдиного державного реєстру юр
осіб, фізичних осіб-підприємців та грома
формувань

• довідку про відсутність заборгованості
податків і зборів
• згоду щодо надання Мінагрополітики
інформації про нього, яка становить банк
таємницю або містить персональні дані,
формою, визначеною банком

азі використання у 2019 році 30 % і більше загального обсягу кредиту - виплачується 2
лучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаче
компенсації

АРТАМЕНТ
ОПРОМИСЛОВОГО
ВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107 (ІЗ ЗМІНАМИ

ціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясн
молочно
ного напряму продуктивності надається двічі на рік суб’єктам господарюв
ичним особам) за кожну наявну корову станом на 1 січня та на 1 липня в
900 гривень
УМОВИ УЧАСТІ

1800 грн на голову

чні особи подають до 1 травня
та 1 жовтня

окументи подаються до
Мінагрополітики
mail: info@minagro.gov.ua
1, м.Київ, вул. Хрещатик, 24.

лефон для довідок:
55-05-72 Долинська С.В.,
Солопатич Х.М.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• заявка
• довідка про відкриття поточного раху
видану банком
• форму 24-сг станом на 1 січня поточно
року та відповідно на 1 липня поточног
завірену Держстатом
• довідку про відсутність заборгованост
податків, зборів

Мінагрополітики не пізніше 5 червня та 5 листопада сп
бюджетні кошти на рахунки суб'єктів господарюва

разі зменшення поголів’я корів на 1 січня, 1 липня поточного року та на 1 січня наступного р
няно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію, наявних на 1 липня попереднього року, 1
1 липня поточного року, дотація за утримання корів не надається за поточний звітний пер
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альна бюджетна дотація за утримання індентифікованого та зареєстр
вленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятим
кий народився в господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхо
переміщення від інших власників
УМОВИ УЧАСТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

2500 грн на голову

• паспорт ВРХ (якщо 10 і більше голів молодн
витяг з Єдиного державного реєстру твари

ія за кожні чотири місяці
утримання:

• паспорт громадянина України

до 5 місяців – 300 грн/гол
5 до 9 міс – 700 грн/гол
о 13 місяців - 1500 грн/гол

особи подають документи
равня, 1 вересня, 1 грудня

документів подаються до
кої, селищної, міської ради
або ради ОТГ

• довідка або догововір про відкриття рахун

• ідентифікаційний номер фізичної особи (за

Датою переміщення молодняка вважа
прибуття тварини в господарство нового
зазначена в паспорті ВРХ, засвідчена в уста
порядку та підтверджена інформацією
державного реєстру тварин

Телефон для довідок:
(032) 255-05-72 Долинська С. В., Солопати
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одування до 50 % (без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, за
з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту
з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року
УМОВИ УЧАСТІ

ні телиці, нетелі, корови молочного,
ясного і м’ясного напряму
ості - 24 тис.грн/гол;
та кнурці – 5 тис.грн/гол;
атки, барани, ярки - 4 тис.грн/гол;
бугаїв - 100 грн за одну дозу у
не більше трьох доз на одну голову
аточного поголів’я;
ни ВРХ— 500 грн/шт.

одаються до Мінагрополітики до 5
-mail: info@minagro.gov.ua, 01001,
рещатик, 24.

господарювання, які є юридичними
одають щороку до 15 січня протягом двох
одержання бюджетних коштів
ітики інформацію про наявне поголів’я
січня поточного року, в тому числі поголів’я
тість яких була частково відшкодована

Телефон для довідок:
-05-72 Долинська С.В., Солопатич Х.М.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• заявку
• довідку про відсутність заборгованості з податків,
• довідку про відкриття рахунка в банку;
• копії відповідних платіжних документів;
• копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худо
договором;
• форма 24-сг
24 на останню звітну дату;
• витяг з ЄДР;
• копії племінних свідоцтв;
• довідку про плідну пересадку ембріонів;
• відомість проведення штучного осіменіння маточн
поголів’я, яка складається на підставі даних журналі
осіменіння (ф№ 3-врх);
3
• письмове зобов’язання повернути до державного
місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення п
станом на 1 січня 2-х
2 наступних років.
Для часткового відшкодування вартості племін
сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпо
суб’єкти господарювання, додатково подають коміс
Мінагрополітики копії:
• відповідного контракту;
• рахунка-фактури
рахунка
(інвойсу), платіжних документів,
сертифікатів;
• митної декларації.
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е відшкодування вартості об'єктів, завершених у поточному році етапів будівн
укції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переро
продукції
УМОВИ УЧАСТІ

сть об'єкта не більша 500
грн. (якщо більша - 30 %
від 500 млн.грн.)

% відшкодування вартості
об'єктів, у т.ч. вартості
бладнання із проектноторисною документацією

окументи подаються до
Мінагрополітики
липня, 5 жовтня, 5 грудня

Телефон для довідок:
05-72 Долинська С.В., Солопатич Х.М.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• заявка;
• витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб,
підприємців та громадських формувань;
• довідку про відкриття поточного рахунка, ви
банком;
• копію документа, що підтверджує прийняття
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкт
• типову форму № ОЗ-1
ОЗ «Акт приймання-перед
(внутрішнього
внутрішнього переміщення) основних засобів
• типову форму № ОЗ-2
ОЗ «Акт приймання-перед
відремонтованих,реконструйованих та модерн
об’єктів»;
єктів»;
• копію корошторисної частини проектної док
• довідку про відсутність заборгованості з под
зборів, платежів;
• форма 24-сг
24
на останню звітну дату.

кти господарювання подають щороку до 15 січня протягом 3-х років після одержання бюдж
коштів Мінагрополітики інформацію про тваринницькі об’єкти,
об’єкти вартість яких була частково
відшкодована, за встановленою формою
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кове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об'єктів із зберіган
переробки зерна у розмірі 30% вартості (без ПДВ)
УМОВИ УЧАСТІ

робник подає Мінагрополітики
лення за встановленою формою
ри участі у програмі до 1 квітня,
1 серпня, 1 листопада

шкодування вартості об'єктів,
тості обладнання із проектноторисною документацією,
ершені у поточному році

окументи подаються до
агрополітики до 5 травня,
5 вересня, 5 грудня

Телефон для довідок:
55-05-72 Вус І.Т., Долинська С.В.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• заявка;
• витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб, фіз. о
підприємців та громадських формувань;
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану б
• копію документа, що підтверджує прийняття в експ
закінченого будівництвом об’єкта із зберігання та пе
зерна;
• типову форму № ОЗ-1
ОЗ «Акт приймання-передачі (вн
переміщення) основних засобів»;
• типову форму № ОЗ-2
ОЗ «Акт приймання-передачі
відремонтованих,реконструйованих та модернізован
об’єктів»;
єктів»;
• копію корошторисної частини проектної документа
• довідку про відсутність заборгованості з податків, з
платежів;
• довідку - підтвердження статусу платника єдиного
групи
• форма 24-сг
24
на останню звітну дату.

кти господарювання подають щороку до 15 січня протягом 3-х років після одержання бюдж
оштів Мінагрополітики інформацію про об’єкти, вартість яких була частково відшкодована,
встановленою формою

