
Урядова програма підтримки 

часткове відшкодування вартості тваринницьких 

об'єктів 
 

(тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, 

птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, 

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, 

м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження не 

призначених для споживання людиною, що належать  

до ІІ та ІІІ категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з 

проектно-кошторисною документацією)  

(далі – об’єкт) 
 

Надаватиметься юридичним особам незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що 

провадять діяльність у галузі тваринництва. 

Розмір відшкодування:  

для об’єктів вартістю до 500 млн. гривень (без урахування податку на 

додану вартість) – 30 % вартості; 

для об’єктів із вартістю більшою 500 млн. гривень (без урахування 

податку на додану вартість) – 30 % від 500 млн гривень; 

для об’єктів, які створюють 500 і більше  робочих місць, незалежно від 

їх вартості (без урахування податку на додану вартість) – 30 % вартості.  
 

Крок 1.  Завершити у поточному році або у грудні попереднього 

етап будівництва та реконструкції об’єкта.  
 

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати такі документи:  

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань; 

 довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

  копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта; 

 типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в 

експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) – для часткового 

відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів; 

 типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для часткового 

відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об’єктів; 
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  копію кошторисної частини проектної документації; 

 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на 

контролюючі органи; 

  копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число 

останнього звітного місяця на момент подання документів. 
 

Крок 3. Подати до 5 березня (для тваринницьких об’єктів, введених 

у дію в грудні попереднього року), до 5 травня, до 5 вересня, до 5 грудня 

до комісії Мінагрополітики заявку та документи. 

Увага – документи подаються у паперовому вигляді 

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до 

Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. 

Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів. 

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту 

господарювання у п’ятиденний строк. 
 

Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. 

Отримати бюджетні кошти, що надійшли. 

 
* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній 

основі тричі на рік.  
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