
тис. грн.

2801030 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів - 127160,0 127 160,0

2801180 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 5 000,0 - 5 000,0

2801230 Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств -
800 000,0 800 000,0

Часткова компенсація вартості насіння - 80 000,0 80 000,0
Часткова компенсація дорадчих послуг - 5 000,0 5 000,0
Фінансова підтримка СОК - 50 000,0 50 000,0
Часткова компенсація вартості техніки та обладнання - 250 000,0 250 000,0
Субсидія на 1 га: нвоствореним ф/г - 90 000,0 90 000,0
                             іншим ф/г - 240 000,0 240 000,0
Здешевлення кредитів - 45 000,0 45 000,0
Доплата ЄСВ - 40 000,0 40 000,0

2801350
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за ними - 400 000,0 400 000,0

2801460 Надання кредитів фермерським господарствам  44 500,0 200 000,0 244 500,0

2801490 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу 4 773,0 - 4 773,0

2801540
Державна підтримка галузі тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), в т.ч. - 3 500 000,0 3 500 000,0

Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами - 50 000,0 50 000,0
Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів - 100 000,0 100 000,0
Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів - 700 000,0 700 000,0
Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби - 700 000,0 700 000,0
Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин - 250 000,0 250 000,0
Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єкті, підприємств із зберігпння те 
переробки с/г продукції - 850 000,0 850 000,0
Часткове відшкодування вартості об’єктівзберігання та переробки зерна - 850 000,0 850 000,0

2801580 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, в т.ч. - 881 790,0 881 790,0
здешевлення с/г т ехніки т а обладнання - 681 790,0 681 790,0
здешевленняспеціальних вагонів для перевезення зерна т а обладнання для виробницт ва 
біоет анолу т а елект роенергії з біомаси (новий напрям) - 200 000,0 200 000,0

54 273,0 5908950,0 5 963 223,0

Інформація
щодо  фінансування програм підтримки розвитку АПК у 2019 році

КПКВК Програма/напрям (спеціальний 
фонд)

(загальний 
фонд) Порядок використання коштів 

Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

Постанова КМУ від 01.03.2017 № 130 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва"

Разом:

Бюджет на 
2019 рік

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 300 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів"

Постанова КМУ від 13.02.2012 № 104 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі"; 
наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів 
України від 17.12.2004 № 468/787 "Про затвердження Порядку 

проведення розрахунків із постачальниками та зберігачами 
насіння сільськогосподарських рослин державного резервного 

насіннєвого фонду і користувачами"

Постанова КМУ від 07.02.2018 № 106 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання фінансової підтримки розвитку фермерських 
господарств"

Постанова КМУ від 15.07.2005 № 587 "Про затвердження Порядку 
справляння збору та використання коштів на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства"

Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1102 "Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

Постанова КМУ від 28.07.2010 № 648  "Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі на умовах фінансового лізингу"
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