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ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 



Нараховано та 
спрямовано 
694 млн грн 

Мінагрополітики 

або 

17 %  

Передбачено  
4 000,0 млн грн 

Стан 



За напрямами 

Інвестиції 

235 

• компенсація  відсоткової ставки; 

• здешевлення будівництва за рахунок кредитів; 

• відшкодування вартості введених об'єктів; 

Поголів'я 

403 

• дотація за вирощування молодняка;  

• дотація за утримання корів; 

Генетика 

56 

• здешевлення 
племінних (генетичних) 
ресурсів. 

млн грн 

Мінагрополітики 



Проблеми  
Слабка обізнаність середнього та дрібного 

ВИРОБНИКА з інструментами державної 

підтримки (особливо  з інвестиційними) 

Порушення ВЛАСНИКАМИ ТВАРИН та 

представниками  уповноважених органів 

порядку ідентифікації великої рогатої худоби 
2 

1 

3 

4 

Відсутність налагодженої комунікації між 

органами місцевої влади та ОДА з питань 

нарахування дотацій фізичним особам 

Мінагрополітики 

5 

Порушення суб'єктами господарювання, які 

отримали дотацію за корів наявних на 1 січня, 

умов Порядку при поданні заявок на 1 липня 

Надзвичайно високий вплив 
«людського чинника» 



Можливості 
Що зроблено: 

2 

Деталізовано механізм 

надання підтримки шляхом  

внесення змін до Порядку 

Доопрацьовано форми заявок 

та відповідних документів 

Сформовані стратегічні завдання 

і заходи для забезпечення сталої 

(до 2021 року) державної 

підтримки 

2 

4 

3 

Мінагрополітики 

1 
Активізовано роз'яснювальну 

та просвітницьку роботу серед 

аграріїв та працівників банків 

5 

Вжиті заходи задля 

забезпечення дотримання 

порядку ідентифікації і 

реєстрації тварин 



Результати та перспективи 
• Сповільнено темп зменшення 

поголів'я корів у підприємствах 
(до менше ніж 1 % за останні два роки) 
 

• Забезпечено збільшення                         

у 4,5 рази  ідентифікації та 

реєстрації ВРХ господарствами 

населення 
 

•  Збільшено на 1,7 % середній 

надій на корову 
 

• У 2018 році введено в дію                      

25 тваринницьких об'єктів,                 

з них :  

• у скотарстві  11, 

• у свинарстві  9, 

• у птахівництві 3, 

• у вівчарстві 1, 

• забійних цех 1.  

 
 
 
 

Мінагрополітики 

Державну підтримку отримали  
1 247 підприємств, а також 

Понад 176 тисяч фізичних осіб. 



Завдяки підтримці держави 
та зусиллям кожного –  

тваринництво буде 
ефективним та прибутковим! 

Дякую за увагу. 
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