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Навчання з головними зоотехніками  

сільськогосподарських підприємств 

та техніками штучного осіменіння 

сільськогосподарських тварин в 

громадському секторі  

з актуальних питань галузі 

тваринництва 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ   

ТВАРИННИЦТВА ЗА 2017 РІК  
Усі категорії господарств 2017р. 2016р. 2017 у % до 2016 

        

Реалізація м’яса,  тис.т 164,9/ 163,9 100,6 

Виробництво молока, тис.т 412,5 412,4 100,0 

Яєць, млн.шт. 202,4 202,1 100,1 

Чисельність (на 1  січня), тис. голів   

великої рогатої худоби 146,7 152,8 96,0 

у тому числі корів 99,4 101,9 97,5 

свиней 316,7 316,5 100,0 

птиці 7844,5 7927,8 98,9 

Сільськогосподарські підприємства   

Реалізація м’яса,  тис.т 105,0 103,2 101,7 

Виробництво молока, тис.т 84,1 77,9 108,0 

Яєць, млн.шт. 26,6 30,4 87,5 

Господарства населення   

Реалізація м’яса,  тис.т 59,9 60,7 98,7 

Виробництво молока, тис.т 328,4 334,5 98,2 

Яєць, млн.шт. 175,8 171,7 102,4 
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ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ВРХ  

В УСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ, тис.голів 

 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ВРХ  
в сільськогосподарських підприємствах, тис.голів 
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ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА 

в усіх категоріях господарств за 2017 рік 

 

 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 

сільськогосподарськими підприємствами 

Виробництво, 

тис. тонн 
Середній надій 

на корову, кг 



№ 

п/п 
Назва господарства  Район Надій на корову, кг 

1 ПОСП ім.І.Франка Горохівський район 11102 

2 ФГ "Перлина Турії" Турійський район 11045 

3 СГПП "Рать" Луцький район 9532 

4 СТзОВ "Лище" Луцький район 9072 

5 
ТзОВ "Волинь Нова" 

Горохівський район 

Локачинський район 8763 

6 ТзОВ "Прогрес" В-Волинський район  8743 

7 ФГ "Аміла" Турійський район 8173 

8 СВК "Урожай" Луцький район 8035 

9 ПОСП ім.Шевченка Горохівський район 7820 

10 
СГПП "Дружба" 

Луцький район 

Горохівський район 7302 

11 ПП "Агро-Автосервіс" Луцький район 6756 

12 СТзОВ "Романів" Луцький район 6526 

13 СТзОВ ім. Лесі Українки Ковельський район 6447 

14 
СТзоВ "Городище" 

Луцький район 

Горохівський район 6367 

15 СВК "Слава" Турійський район 6366 

ПРОДУКТИВНІСТЬ  ДІЙНОГО СТАДА 



ТОП-10 підприємств по чисельності 
молочних корів 
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ТОП-10 підприємств, які 
виробляють найбільше молока, т 
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ПИТОМА ВАГА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЗАБІЙ  

худоби та птиці в агроформуваннях 



Напрями державної підтримки 
аграрного сектору у 2018 році 

 4 млрд грн - 64 % 

- 5 % 

1 млрд грн - 16 % 

945 млн грн - 15 % 

300 млн грн 

6,3 
5,5 



        200 млн. грн. - часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, залученими  суб’єктами                 
гос   господарювання  на  проекти  з  розвитку:  вівчарства,  козівництва,  бджільництва,  звірівництва,                   
кр       кролівництва,  шовківництва та аквакультур 

       1,1млрд. грн.  -  часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм 
і        комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат,           
п        профінансованих за рахунок банківських кредитів  

       500 млн. грн. - спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та 
м       м’ясного напряму продуктивності  

       700 млн. грн. - спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби,    
я       який народився в господарствах фізичних осіб  

     300 млн. грн.- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення                 
пле племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму        
п     продуктивності, свинок  та  кнурців,  вівцематок,  баранів,  ярок і  сперми  бугаїв  та  ембріонів  великої  
ро    рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність 

      1,2 млрд.-грн.- часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм 
і        комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції 

 
РОЗПОДІЛ  КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ  У 

ДЕРЖАВНОМУ  БЮДЖЕТІ  НА  ПІДТРИМКУ     

ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА   



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, 
залученими  суб’єктами господарювання на проекти з 
розвитку: вівчарства, козівництва, бджільництва, 

звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультур  

кредит не 
більше 100 
млн. грн. 

відшкодування 1,5 облікової 
ставки Нацбанку (не більше 

розміру передбаченого у 
договорі за мінусом 3%) 

документи 
подаються 

до банку 

компенсація відсотків здійснюється Мін АПП щомісяця 
виходячи із суми сплачених відсотків 

суб’єкт господарювання, що отримав компенсацію відсотків,  
не має права на одержання державної  підтримки у частині 

компенсації вартості будівництва 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, 

підприємств з переробки с/г продукції в частині витрат, 
профінансованих за рахунок банківських кредитів  

кредит до 5 
років, не більше 

500 млн. грн. 

25 % фактично понесених 
витрат (на підставі акту 

виконаних робіт)  відповідно до 
умов кредитного договору 

документи 
подаються 

до банку 

у разі використання у 2018 році 30 % і більше загального обсягу кредиту 
- виплачується 25 % залучених кредитних коштів на весь період 

кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації 

суб’єкт господарювання, що отримав компенсацію вартості будівництва,  
не має права на одержання державної  підтримки у частині 

відшкодування вартості будівництва та компенсації відсотків 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

юр. особи 
подають  

до 1 квітня 
до 1 жовтня 

- заявку  
- довідку про банківський рахунок 

- форму 24-сг (станом на 01.01.2018) 
- довідку про відсутність заборгованості 

документи 
подаються 
до Мін АПП 

Мін АПП не пізніше 5 травня та 5 листопада спрямовує бюджетні кошти на 
рахунки суб’єктів господарювання  

у разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року та 1 січня 
наступного року, на яке було отримано дотацію, бюджетні кошти, 

повертаються  до державного бюджету в повному обсязі 

1 500 грн.     за голову 

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

двічі на рік суб’єктам господарювання за корову наявну  
на 1 січня та 1 липня  у розмірі 750 гривень 



2 500 грн. за голову 

Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

4. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі 
громадянам, які утримують молодняка ВРХ до 13-ти місячного 

віку, який народився у поточному році 

за кожні  
4 місяці 

утримання 

від 1 до 5 місяців — 300 грн./голову 
від 5 до 9 місяців — 700 грн./голову 
від 9 до 13 місяців — 1 500 грн./голову 

копії документів 
подаються до 
с/ради, ОТГ 

- паспорт ВРХ (якщо 10 і більше голів - витяг з Єдиного держреєстру тварин) 
- паспорт громадянина України 

- довідка про відкриття рахунку в банку 
- ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності) 

документи подаються до 1 травня, 1 вересня, 1 грудня поточного року 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

5. Відшкодування до 50 % вартості племінних тварин, сперми 
та ембріонів, закуплених в Україні з племінних заводів та 

племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту, у період з 
1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року 

- за племінні телиці, нетелі, корови усіх напрямів продуктивності 
вітчизняного походження - 24 000 грн./голову; 

- за племінні свинки та кнурці - 5 000 грн./голову; 

- за племінні вівцематки, барани, ярки - 4 000 грн./голову; 

- за ідентифіковану  сперму бугаїв вітчизняного походження або за 
ввезену в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогів 
бугаїв молочних, молочно-м’ясних, м’ясних порід і типів - 100 грн./дозу, 
але не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я; 

- за ембріони великої рогатої худоби — 500 грн./шт. 

документи 
подаються  

до 5 листопада 
Мін АПП 

щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів, 
суб’єкти господарювання надають  Мінагрополітики інформацію про наявне 

поголів’я тварин станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я тварин, 
вартість яких була частково відшкодована 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 107 

6. Часткове відшкодування вартості об’єктів, завершених у 
поточному році етапів будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, 
підприємств з переробки с/г продукції 

вартість об'єкта не 
більше 500 млн. грн. 
(якщо більша – 30%  

від 500 млн.грн.) 

30% відшкодування вартості 
об’єктів у т.ч. вартості 

обладнання згідно із проектно-
кошторисною документацією 

документи 
подаються 
до Мін АПП 

суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом трьох 
років після одержання бюджетних коштів Мінагрополітики інформацію 

про об’єкти, вартість яких була частково відшкодована 

суб’єкт господарювання, що отримав часткове відшкодування вартості 
об’єктів, не має права на одержання державної  підтримки у частині 

компенсації вартості будівництва та компенсації відсотків 



Постанова 

КМУ  

від 

01.03.2017 

№ 130  
(зі змінами) 

25 % вартості за 
техніку придбану з 
1 січня 2018 року 

- заявка 
- копія платіжного доручення 

- акт приймання-передачі техніки та обладнання 
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів 

документи 
подаються до 

державних 
банків 

Заявки подаються до 5 грудня поточного року якщо 
техніка придбана до 1 грудня поточного року. 

Заявки подаються до 1 березня наступного року 
якщо техніка придбана з 1 грудня поточного року. 

Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва с/г 
товаровиробникам 



Фермерські господарства 

Земельний банк до 500 га 

Чистий дохід (виручка) за 
останній рік до 15 млн. грн. 

Зареєстровані права власності 
та/або користування земельною 
ділянкою 

Ідентифіковане та зареєстроване 
поголів’я 

Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018 

№ 106 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств  



Постанова 

КМУ  

від 07.02.2018 

№ 106 

Часткова компенсація вартості придбаної 
сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва   
для ФГ 

40 % 
вартості(25+15%) 

техніки та 
обладнання            

(без ПДВ) 

документи 
подаються 

державному банку 

додатково 
подають 

копію статуту 



Постанова 

КМУ  

від 07.02.2018 

№ 106 

Часткова компенсація відсоткової ставки 
за залученими у національній валюті 

кредитами, наданими державним банком 

 - кредити залучені до одного року, обсяг   
   якого не перевищує 500 000 гривень,  
   для покриття виробничих витрат; 
 - кредити залучені до трьох років, обсяг 
   якого не перевищує 9 000 000 гривень,   
  для придбання основних засобів с/г  
  виробництва, здійснення витрат,  
  пов’язаних з будівництвом і 
  реконструкцією виробничих об’єктів 
  сільськогосподарського призначення  

документи 
подаються 

державному 
банку 

відшкодування 1,5 облікової ставки 
Нацбанку (не більше розміру 

передбаченого у договорі за мінусом 1%) 

компенсація 
відсотків 

здійснюється        
Мін АПП щомісяця 
виходячи із суми 

сплачених відсотків 
через державні 

банки 



Комплексна 

програма  

розвитку АПК 

Волинської 

області  на 

 2016-2020 роки 
 

затверджена 

рішенням сесії 

Волинської 

обласної ради 

 від 10.03.2016 

№3/23) із змінами 

 

5 напрямків - 

пільгове 

кредитування 

4 напрямки - 

дотації 

5 напрямків - 

часткове 

відшкодування 

вартості 

Стратегія 

розвитку 

Волинської 

області  

на період до 

2020 року 
 



КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ  АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

•БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЮ МІНІ-ДОЇЛЬНИХ ЗАЛІВ АБО 

МОЛОКОПРОВОДІВ (для фермерів) 

 
 

•ПРИДБАННЯ ТРАКТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ НЕ БІЛЬШОЮ 1,4 ТЯГОВОГО 

КЛАСУ ТА ПРИЧІПНОГО ІНВЕНТАРЮ (для фермерів, які мають в обробітку до 

50 га та ОСГ) 

 
 

•ЗАПОЧАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (молоді особи 

до 35 років – бізнес-план) 

 
 

•БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ  КАРТОПЛЕ-, ОВОЧЕ- 

ФРУКТОСХОВИЩ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(СПД, ФГ, ФОП) 

 
 

•БУДІВНИЦТВО ЗАБІЙНИХ ЦЕХІВ (СПД, ФГ, ФОП) 

 

КОМПЕНСАЦІЯ 

ВІДСОТКОВОЇ 

СТАВКИ АБО 

КОМІСІЇ ЗА 

ЗАЛУЧЕНИМИ 

КРЕДИТАМИ 

(у розмірі подвійної  

облікової ставки 

Національного 

банку України) 

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в департамент 

агропромислового розвитку облдержадміністрації (м. Луцьк, проспект Перемоги, 14) 

Для детальнішої інформації звертайтеся за тел. (0332)24 99 96, 067 334 45 42  

Контактна особа – 



КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ  АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 

 

•ЗА УТРИМАННЯ ТЕЛИЦЬ ТА НЕТЕЛІВ, ЯКІ 

НАРОДИЛИСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ШТУЧНОГО 

ОСІМЕНІННЯ, І УТРИМУВАЛИСЯ В 

ГОСПОДАРСТВІ ДО 2-РІЧНОГО ВІКУ (ОСГ) 

 

 

•ЗА УТРИМАННЯ ТРИ І БІЛЬШЕ КОРІВ (ОСГ) 

 

 
 

 

ЗА ПОСІВ ЖИТА ТА ГРЕЧКИ ( ФГ, АФ) 

 
 

 

 

•ЗА ПОСАДКУ САДІВ І ЯГІДНИКІВ  

(ФГ, які мають в обробітку до 50 га, ОСГ) 

ДОТАЦІЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ: 
 

до 1000 грн. за 1 голову 

з обласного бюджету (ОБ) 

до 1000 грн. за голову  

з місцевого бюджету(МБ)  

 

150 грн. на корову з ОБ 

150 грн. на корову з МБ 
 

 

 

до 500 грн  за 1 га сходів озимого 

жита та гречки  з ОБ   

до 500 грн за 1 га з МБ 
 

 

 

до 5 тис.грн на 1 га з ОБ  

до 5 тис.грн на 1 га з МБ 

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в  

в районну державну адміністрацію, або в об’єднану територіальну громаду 



КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в  

в районну державну адміністрацію, або в об’єднану територіальну громаду 

ОТГ 

  

 

ВАРТОСТІ ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ІН. ОБЛАДНАННЯ  

З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
(для СОК) 

 
1 

ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ ТА/АБО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ ( для СОК) 

 

  

 

ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ  

(виробникам органічної продукції) 

 

 

ЗАХОДІВ З ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ (АФ, ФГ) 

 

 
1  

ЗАХОДІВ З КОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ ПАСОВИЩ  

(ОТГ, спілкам ) 

  
 

до 50% вартості, але не 

більше 100 тис.грн з ОБ і 

до 100 тис.грн з МБ 

 

до 50% вартості, але не 

більше 100 тис.грн з ОБ і 

до 100 тис.грн з МБ 

  

до 50% вартості 

понесених витрат, але 

не більше ніж  

50 тис.грн. на  

 1 господарство з ОБ  

+50 тис. грн. з  МБ 

    

до 30% понесених 

витрат ОБ+ 30 %МБ 

 
 

 до 30% понесених 

витрат ОБ+ 30 %МБ 



http://agrovolyn.gov.ua/ 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

28 

 
 
 

 

ЗАПРОШУЄМО: 

ДО СПІВПРАЦІ 

ТА ПАРТНЕРСТВА !!! 

+38 067 334 45 42 

post@agro.voladm.gov.ua 

                  

http://agrovolyn.gov.ua 
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