
 

Державна підтримка тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції у 2021 році 
 

Механізм і напрями надання підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції» (у редакції постанови Кабінеті Міністрів України від 12.05.2021 № 

517). 

Відповідно до Порядку державна підтримка тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції у 2021 році здійснюється за такими 

напрямами: 

1) спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї (далі – дотація за 

бджолосім’ї) – пункт 7 Порядку; 

2) 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, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, 

бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, 

які мають племінну (генетичну) цінність (далі – часткове відшкодування 

вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів) – пункт 8 Порядку; 

3) часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, 

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (далі – часткове 

відшкодування вартості об’єктів) – пункт 9 Порядку; 

4) часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без 

урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів (далі – 

компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських 

кредитів) – пункт 10 Порядку; 

5) часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції 

підприємств із зберігання та переробки зерна (далі – часткове відшкодування 

вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна) – пункт 11 Порядку; 

6) спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, 

вівцематок (далі – дотація за утримання кіз та овець)- пункт 12 Порядку; 

7) спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного 

відтворення (далі – дотація за приріст корів) – пункт 13 Порядку. 

Отримувачами бюджетних коштів є: 

-суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності та фізичні особи-підприємці, зокрема 

сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузях 

тваринництва, бджільництва, рибництва; переробної промисловості, які 

виробляють харчові продукти (м’ясні, рибні, молочні): 

- фізичні особи, у яких наявні бджолосім’ї. 
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