Державна підтримка галузі тваринництва
Сума, виділена на програму державної підтримки тваринництва,
становить найбільшу частку із загального обсягу підтримки - 4 млрд грн.
Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими
напрямами:
1. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки
сільськогосподарської продукції (далі — часткове відшкодування вартості
об’єктів).
Часткове відшкодування вартості об’єктів надається суб’єктам
господарювання на безповоротній основі у розмірі 30% вартості об’єкта до 500
млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на
додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої
худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів,
підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса,
побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у
тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною
документацією, а для об’єктів із більшою
вартістю — 30 відсотків від 500
млн. гривень.
Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти
господарювання подають документи до 5 липня, до 5 жовтня та до 5 грудня
комісії Мінагрополітики.
2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки
сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок
банківських кредитів (далі — компенсація вартості об’єктів, профінансованих
за рахунок банківських кредитів).
Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських
кредитів, надається суб’єктам господарювання, які залучили у банках кредити
строком до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт у
національній валюті для здійснення будівництва та/або реконструкції
тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби,
свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів,
підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса,
побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії)
Для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за
рахунок банківських кредитів, суб’єкти господарювання подають до банку, з
яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи.

3. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами,
залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво,
шовківництво та аквакультура (далі - компенсація відсотків)
Компенсація відсотків надається суб’єктам господарювання, які залучили
в національній валюті у банках короткострокові кредити для покриття
виробничих витрат та середньострокові і довгострокові кредити для покриття
витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням
діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво,
кролівництво, шовківництво та аквакультура.
Компенсація відсотків надається суб’єкту господарювання за нараховані і
сплачені у поточному році за користування кредитом, обсяг якого не
перевищує 100 млн. гривень, відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище
розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових
пункти.
Для отримання компенсації відсотків суб’єкт господарювання подає
банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи.
4. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення
племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного
та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів,
ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну
(генетичну) цінність (далі — часткове відшкодування вартості племінних
тварин, сперми та ембріонів).
Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів
здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є
юридичними особами, за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період
з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50
відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:
за племінні телиці, нетелі, корови — 24 000 гривень за одну голову;
за племінні свинки та кнурці — 5 000 гривень за одну голову;
за племінні вівцематки, барани, ярки — 4 000 гривень за одну голову;
за ембріони великої рогатої худоби — 500 гривень за одну штуку.
Для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми
та ембріонів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають
документи протягом року до 5 листопада поточного року комісії
Мінагрополітики.
5. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочном’ясного та м’ясного напряму продуктивності (далі — дотація за утримання
корів).
Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік
суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за кожну наявну

станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та
зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну
голову.
Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є
юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня
(станом на 1 липня) документи до Мінагрополітики.
6. Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої
худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі — дотація за
молодняк).
Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за
утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку
молодняка великої рогатої худоби за кожні чотири місяця утримання
молодняку ВРХ з урахуванням віку молодняка до 13 місячного віку розмірі до
2,5 тис. грн за кожну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за
місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської
ради або ради об’єднаної територіальної громади копії документів.
Для додаткової інформації можна звернутися в Департамент
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації за адресою: м.
Херсон, проспект Ушакова, 47, кім.208, тел. 42 27 67 або перейти за
посиланням
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vik

