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Отримувачі: 

Об'єкти: 

власники бджолосімей:

 фізичні особи

 суб’єкти господарювання (юридичні 

особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності, 

фізичні особи - підприємці, зокрема 

сімейні фермерські господарства)

 наявні в поточному році бджолосім'ї

(від 10 до 300 одиниць)

Розмір: 

 200 гривень за бджолосім’ю 
(у разі наявності більше ніж 300 бджолосімей 

максимальний розмір дотації становить 

60 000 гривень одному отримувачу)

Механізм: 

 до 1 жовтня отримувачі подають документи до виконавчого органу відповідної сільської, селищної, 

міської ради

 до 15 жовтня органи місцевого самоврядування складають відомості на отримання дотації за 

бджолосім’ї та подають їх структурним підрозділам ОДА  

 до 29 жовтня структурні підрозділи ОДА формують зведену відомість про нарахування сум дотацій за 

бджолосім’ї та подають до Мінагрополітики 

 до 12 листопада Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти

Нарахування дотації: 

 суб’єктам господарювання, які є 

юридичними особами: дотація 

нараховується на ту кількість 

бджолосімей, що зазначена у формі 

№ 24 (річна) та підтверджена 

ветеринарно-санітарним паспортом 

пасіки

 фізичним особам та фізичним особам 

- підприємцям, зокрема сімейним 

фермерським господарствам: дотація 

нараховується на ту кількість 

бджолосімей, що зазначена у 

ветеринарно-санітарному паспорті 

пасіки, обстеження якої було 

проведено Держпродспоживслужбою

у поточному році



Отримувачі: 

Об'єкти: 

 суб’єкти господарювання (юридичні 

особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності, 

фізичні особи - підприємці, зокрема 

сімейні фермерські господарства)

 закуплені (в період з 1 жовтня 

попереднього року до 30 вересня 

поточного року) телиці, нетелі, корови 

усіх напрямів продуктивності, свинки 

та кнурці, вівцематки, барани, ярки, 

козематки, цапи, кізочки, цапки, 

бджолині пакети, бджолині матки, 

сперму бугаїв і кнурів та ембріони 

великої рогатої худоби

Механізм: 

 до 10 жовтня отримувачі подають документи до комісії Мінагрополітики

 до 10 листопада комісія Мінагрополітики визначає розмір часткового відшкодування за кожним 

суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру про нарахування коштів

 до 15 листопада Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти

Розмір: 

до 80 % вартості, але не більш як:

 телиці, нетелі, корови усіх напрямів 

продуктивності – 50 400 грн за одну 

голову;

 свинки та кнурці – 16 000 грн за 

одну голову;

 вівцематки, барани, ярки –

17 600 грн за одну голову;

 козематки, цапи, кізочки, цапки –

17 600 грн за одну голову;

 бджолині матки - 160 грн за одну 

штуку, бджолині пакети - 800 грн за 

одну штуку;

 сперма бугаїв - 160 грн за одну дозу 

або 480 грн за одну дозу сексованої;

 сперма кнурів - 160 грн за одну дозу;

 ембріон великої рогатої худоби -

800 грн за одну штуку.

збереження поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, 

протягом двох наступних років



Отримувачі: 

Об'єкти: 

 суб’єкти господарювання (юридичні 

особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності, 

фізичні особи - підприємці, зокрема 

сімейні фермерські господарства)

 сільськогосподарські кооперативи

 прийняті в експлуатацію у листопаді -

грудні минулого року та січні - жовтні 

поточного року об'єкти для утримання 

(вирощування та розведення) 

сільськогосподарських тварин, птиці, 

аквакультури (на рибницьких господарствах); 

доїльні зали; підприємства з переробки 

сільськогосподарської продукції (зокрема 

для виробництва харчових продуктів м’ясних, 

рибних, молочних) та/або побічних 

продуктів тваринного походження, що 

належать до II і III категорій

Механізм: 

 до 15 листопада отримувачі подають документи до комісії Мінагрополітики

 до 5 грудня комісія Мінагрополітики визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом 

господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру про нарахування коштів

 до 15 грудня Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти

Розмір: 

 для суб’єктів господарювання –

50 % вартості

 для сільськогосподарських 

кооперативів (у разі подання 

додатково до визначених документів 

копії статуту та списку його членів) 

– 70% вартості

використання протягом перших трьох років за цільовим призначенням об'єктів, 

вартість яких була частково відшкодована  



Отримувачі: 

Об'єкти: 

власники кіз та овець:

 суб’єкти господарювання (юридичні 

особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності, 

фізичні особи - підприємці, зокрема 

сімейні фермерські господарства)

 наявні станом на 1 січня поточного 

року ідентифіковані та 

зареєстровані в установленому 

порядку кізочки, козематки, ярки, 

вівцематки

Розмір: 

 1 000 гривень за одну голову 

Механізм: 

 до 1 липня отримувачі подають документи до структурних підрозділів ОДА 

 до 1 серпня структурні підрозділи ОДА складають відомість суб’єктів господарювання, які є 

власниками кіз та овець і мають право на отримання дотації за поголів’я кізочок, 

козематок, ярок, вівцематок та подають її до 13 серпня до Мінагрополітики 

 до 27 серпня Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти до структурних підрозділів ОДА, 

які в свою чергу перераховують кошти отримувачам на рахунки, відкриті в банках

Нарахування дотації: 

 суб’єктам господарювання, які є 

юридичними особами: дотація 

нараховується на ту кількість 

поголів’я, що зазначена у формі     

№ 24 (річна) та підтверджена 

Адміністратором Єдиного 

державного реєстру тварин

 фізичним особам - підприємцям, 

зокрема сімейним фермерським 

господарствам: дотація 

нараховується на ту кількість 

поголів’я, що зазначена в Єдиному 

державному реєстрі тварин станом 

на 1 січня поточного року

збереження поголів’я кіз та овець, на яке було отримано дотацію, на 1 січня наступного

року



сума



Отримувачі: 

Об'єкти: 

власники корів:

 суб’єкти господарювання, які є 

юридичними особами

 наявна прирощена корова власного 

відтворення, на яку збільшено 

основне стадо станом на 1 липня 

поточного року порівняно з 

наявним поголів’ям корів станом на 

1 січня поточного року

Розмір: 

 30 000 гривень за одну голову 

Механізм: 
 до 1 вересня отримувачі подають документи до структурних підрозділів ОДА 

 до 1 жовтня структурні підрозділи ОДА складають відомість суб’єктів господарювання, які є 

юридичними особами та власниками корів і мають право на отримання дотації за приріст корів 

та подають її до 15 жовтня до Мінагрополітики 

 до 29 жовтня Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти до структурних підрозділів ОДА, які в 

свою чергу перераховують кошти отримувачам на рахунки, відкриті в банках

Нарахування дотації: 

 нараховується на різницю між 

кількістю наявних станом на              

1 липня поточного року корів та 

кількістю корів, що утримувалася 

станом на 1 січня, факт народження 

яких у господарстві власника 

підтверджено витягом з Єдиного 

державного реєстру тварин, за умови, 

якщо загальну кількість основного 

стада не буде зменшено

 фермерські господарства мають право на вибір 

отримати дотацію за приріст корів або 

спеціальну бюджетну дотацію за утримання 

корів усіх напрямів продуктивності 
(в рамках бюджетної програми “Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників” за напрямом “Фінансова 

підтримка розвитку фермерських господарств”)

Звертаємо увагу: 

збереження прирощеного поголів’я корів власного відтворення, на яке було отримано 

дотацію, протягом двох наступних років





Відповідно до ф. 

24 (річна) станом 

на 01 січня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 січня 

2021 року (форма 

В2)

Відповідно до ф. 

24 (місячна) 

станом на 01 

липня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 

липня 2021 року 

(форма В2)

Приріст корів 

власного 

відтворення 

відповідно до 

даних витягу ЄДРТ

Розрахунок До нарахування 

200 195 250 230 50 35*

Відповідно до ф. 

24 (річна) станом 

на 01 січня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 січня 

2021 року (форма 

В2)

Відповідно до ф. 

24 (місячна) 

станом на 01 

липня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 

липня 2021 року 

(форма В2)

Приріст корів 

власного 

відтворення 

відповідно до 

даних витягу ЄДРТ

Розрахунок До нарахування 

100 130 130 135 30 30*

Відповідно до ф. 

24 (річна) станом 

на 01 січня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 січня 

2021 року (форма 

В2)

Відповідно до ф. 

24 (місячна) 

станом на 01 

липня 2021

Відповідно до 

витягу ЄДРТ 

станом на 01 

липня 2021 року 

(форма В2)

Приріст корів 

власного 

відтворення 

відповідно до 

даних витягу ЄДРТ

Розрахунок До нарахування 

300 300 355 400 10 10**

*- значення в колонці «До

нарахування» має бути не

більше ніж приріст корів

власного відтворення

відповідно до витягу ЄДРТ

** - у разі коли загальний

приріст корів становить

більше ніж кількість корів

власного відтворення

відповідно до витягу ЄДРТ,

дотація нараховується на

поголів’я зазначене у

витязі

Для обрахунку 

необхідно  

використовувати менші 

значення (дані) 230-195

230-195 = 35230-195 = 35

130-100 = 30

355-300 = 55 

130-100

355-300

400 - 300

55 гол. – з них:

45 – закуплені

10- прирощені


