
Дотації-2018  
(інформація станом на 1 квітня 2018 року) 
 

№ Напрям Об‘єкт Сума Терміни подачі Документи Терміни 
отримання 

1. Дотація за 
утримання корів 
(п.4.3) 

1 голова 
(за 1 голову можна 
отримати 2 рази на 
рік) 

750 грн. 1 травня 
(станом на  
1 січня 2018) 
 
1 жовтня 
(станом на  
1 липня 2018) 
 

1) заявка (в електронному та паперовому вигляді); 
2) довідка про відкриття поточного рахунка, видану 
банком; 
3) копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) 
станом на 1 січня поточного року, засвідчену 
органом державної статистики; 
4) довідка, чинна на дату подання заявки, про 
відсутність заборгованості з податків і зборів, 
контроль за справлянням яких покладено на  
органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді 
або сформовану в електронному вигляді в 
електронному кабінеті платника податків на 
офіційному веб-сайті ДФС. 

5 червня 2018 
5 листопада 2018 

2. Часткове 
відшкодування 
вартості 
племінних тварин, 
сперми та 
ембріонів (п.4.5) 

 
 
 
 
 
1 голова 
Телиця/Нетель/ Корова 
молочного/молочно-
м’ясного/ м’ясного 
напряму 
Свинка/Кнурець 
Вівцематка/Баран/Ярка 
 
Сперма бугаїв 

50% вартості 
без ПДВ,  
не більше: 
 
 
 
24 000 грн. 
 
 
 
5 000 грн. 
4 000 грн. 
 
 
 

1 серпня 
(за період з 
01.10.2017 по 
01.08.2018) 
 
1 листопада 
(за період з 
01.08.2018 по 
30.09.2018) 

1) заявку (в електронному та паперовому вигляді); 
2) довідку, чинну на дату подання заявки, про 
відсутність заборгованості з податків і зборів, 
контроль за справлянням яких покладено на  
органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді 
або сформовану в електронному вигляді в 
електронному кабінеті платника податків на 
офіційному веб-сайті ДФС; 
3) довідку про відкриття поточного рахунка, видану 
банком; 
4) засвідчені підписом керівника суб’єкта 
господарювання, який є  юридичною особою, копії 
відповідних платіжних документів; 

25 серпня 2018 
25 листопада 2018 



1 доза (не більше 3 доз 
на телицю) 
 
1 ембріон ВРХ 

100 грн. 
 
 
500 грн. 

5) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за 
договором (крім тварин, що були ввезені у режимі 
імпорту); 
6) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) 
(на останню звітну дату на момент подання 
документів); 
7) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських 
формувань; 
8) копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або 
сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, 
засвідчені підписом керівника суб’єкта 
господарювання, який є  юридичною особою; 
9) довідку про плідну пересадку ембріонів, видану 
підприємством (лабораторією) з трансплантації 
ембріонів, — для часткового відшкодування 
вартості ембріонів великої рогатої худоби; 
10) відомість проведення штучного осіменіння 
(парування) маточного поголів’я, яка складається на 
підставі даних журналів штучного осіменіння 
(форми № 3-врх, визначені відповідними 
інструкціями з ведення племінного обліку), 
засвідчену підписом керівника суб’єкта 
господарювання, який є  юридичною особою, — 
для часткового відшкодування вартості сперми 
бугаїв; 
11) письмове зобов’язання повернути до 
державного бюджету в місячний строк бюджетні 
кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня 
двох наступних років. 
для імпорту: 
12) відповідного контракту; 
13) рахунка-фактури (інвойсу), платіжних 
документів, сертифікатів; 



14) митної декларації. 

3. Компенсація 
вартості об’єктів, 
профінансованих 
за рахунок 
банківських 
кредитів (п.4.2)  
 
Компенсація за 
напрямом  
власних витрат 
(п.4.6) та 
банківських 
відсотків (п.4.1)  
В цьому випадку 
Виключається 
 
Найкраща опція 

Кредити на 
будівництво та/або 
реконструкцію 
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) 

25% фактично 
понесених  
за місяць 
витрат на 
будівництво 
та/або 
реконструкцію 
об’єктів згідно 
з кредитним 
договором 
(до 5 років, до 
500 млн.грн.) 
 
Якщо у 2018 
році 
використано 
більше 30%  
загального 
обсягу 
кредиту 
виплачується 
загалом 25% 
кредиту на 
весь період 
кредитування  

до 10 числа 
наступного місця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 10 грудня 
2018 року 

1) документи, що підтверджують використання 
кредитних коштів на зазначені вище цілі відповідно 
до умов кредитного договору; 
2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань; 
3) довідку, чинну на дату подання заявки, про 
відсутність заборгованості з податків і зборів, 
контроль за справлянням яких покладено на  
органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді 
або сформовану в електронному вигляді в 
електронному кабінеті платника податків на 
офіційному веб-сайті ДФС; 
4) згоду щодо надання Мінагрополітики інформації 
про нього, яка становить банківську таємницю або 
містить персональні дані, за формою, визначеною 
банком. 

до 20 числа 
наступного місця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 20 грудня 2018 

  



4. Відшкодування 
вартості 
будівництва та 
реконструкції 

Завершені у 2018 етапи 
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 

30% вартості 
об’єкта/етапа 

до 5 липня,  
до 5 жовтня,  
до 5 грудня 

1) заявку (в електронному та паперовому вигляді); 
2) копію документа, що засвідчує реєстрацію у 
Державному реєстрі фізичних осіб — платників 
податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідному органу 
доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); 
3) довідку про відкриття поточного рахунка, видану 
банком; 
4) засвідчену підписом керівника суб’єкта 
господарювання копію документа, що підтверджує 
прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта; 
5) типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів” 
(для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в 
поточному році); 
6) довідку, чинну на дату подання заявки, про 
відсутність заборгованості з податків і зборів, 
контроль за справлянням яких покладено на  
органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді 
або сформовану в електронному вигляді в 
електронному кабінеті платника податків на 
офіційному веб-сайті ДФС; 
7) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) 
на 1 число останнього звітного місяця на момент 
подання документів з позначкою про прийняття 
органом державної статистичної служби. 

25 липня 
25 жовтня 
25 грудня 

 


