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Шановна Ольго Василівно! 

 

Новою редакцією Постанови Кабінету Міністрів України №107 від 7 лютого 

2018 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" у 2019 році 

передбачене відшкодування коштів, вкладених сільгосппідприємствами у 

будівництво чи реконструкцію потужностей із зберігання та переробки зерна. 

Разом з тим, розподіл коштів за зазначеним напрямом був затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України №196-р лише 27 березня 2019 року – 

за 2 робочі дні до закінчення терміну подачі повідомлення про намір 

підприємства отримати дотацію. Форма ж Повідомлення на внесення 

сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають 

намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції 

об'єктів із зберігання та переробки зерна, передбачена п.12 Порядку використання 

коштів, лишається офіційно не затвердженою Міністерством аграрної політики та 

продовольства України навіть на кінцеву дату подання такого повідомлення. 

Розподіл коштів за напрямом часткового відшкодування вартості об’єктів із 

зберігання та переробки зерна здійснюється на пропорційній основі. Закон 

України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачає перегляд 

загальної суми відповідного бюджетного відшкодування за результатами першого 
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півріччя в сторону збільшення. Однак інформацію про свої потреби протягом 

цього терміну підприємства можуть подати лише один раз – до 1 квітня 2019 

року. Цей термін вже пройшов, а це значить, що підприємства не зможуть в 

повній мірі скористатися наданими їм можливостям з причини несвоєчасного 

формування відповідної нормативної бази центральними органами виконавчої 

влади. 

З огляду на обставини просимо терміново затвердити форму Повідомлення 

на внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, 

які мають намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та 

реконструкції об'єктів із зберігання та переробки зерна і внести корективи до 

постанови КМУ №107 від 01.02.2018 стосовно перенесення терміну подачі 

повідомлення про намір сільгоспвиробника скористатися дотацією з 1 квітня  

на 1 травня поточного року. 

 

З повагою, 

 

Голова Громадської спілки  

«Аграрний союз України»       Г.В.Новіков 


