
ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ
СПЕЦВИПУСК ПРО УРЯДОВІ ПРОГРАМИЛютий 2018 року

Українське село – непроста сфера, 
яка завжди потребувала уваги. 
Є села багатші, є бідніші, але зде-
більшого – вони в занепаді. Змі-
нити ситуацію було однією 
з цілей реформи децентралізації, 
проект якої Уряд затвердив 2014 
року з ініціативи тодішнього 
Віце-прем’єра Володимира Грой-
смана. В підтримку цього рішення 
Парламент схвалив закон про 
добровільне об’єднання громад. 
Імплементація його положень 
дала нові можливості розвитку 
сільської місцевості

Сьогодні ще не всі села визначи-
лись, чи йти їм шляхом утворення 
об’єднаних територіальних громад. Але 
приклади тих, хто все-таки скористався 
досвідом реформи, стають беззапереч-
ним аргументом на користь подальшо-
го впровадження змін. Завдяки децен-
тралізації на місцях третій рік поспіль 
зростають бюджети, відроджується інф-
раструктура, відкриваються центри на-
дання адміністративних послуг.

Суттєвим кроком вперед стало уря-
дове рішення розпочати процес пере-
дачі об’єднаним громадам права роз-
поряджатися землею поза межами на-
селених пунктів. До кінця року цей ре-
сурс повністю належатиме людям.

Згодом, 7 лютого Кабінет Міністрів 
схвалив масив фундаментальних про-
грам підтримки агровиробників вар-
тістю понад 6 млрд грн. Про все це го-
воримо в інтерв’ю з Прем’єр-міністром 
України Володимиром Гройсманом

Володимире Борисовичу, чому така 
увага проблемам агросектору?

Третина українців живуть у селах. 
Той брак уваги, який селяни відчували 
стільки років, – це одна з несправедли-
востей, яку ми маємо виправити. У нас 
немало проблем, які потребують уваги – 
і дороги, і комунальна інфраструктура, 
і медицина… Зрушити все це з місця не-
просто, але ми розпочали капітальний 
ремонт країни. Зміни уже відбуваються.

Від перших днів роботи в Уряді я на-
полягав на невідкладності децентралі-
зації – заради змін у житті міст і сіл. На-
став час, і ми бачимо оновлення. Нещо-
давно був в одній об’єднаній громаді 
на Тернопільщині – нова комунальна 
техніка, новий центр надання адмінпо-
слуг. Людям не треба їздити за довідка-
ми і документами до райцентру, зростає 
місцевий бюджет. Відчуття у людей інші.

А від лютого ця і сотні інших громад 
отримають ще один потужний ресурс – 
землю поза межами їх населених пунктів.

Як працюватиме цей механізм?
Ми довго обговорювали складо-

ві цього рішення, нерідко всі диску-
сії заходили в глухий кут. Але зрештою 
знайшли спільний знаменник, і рішен-
ням Уряду запропонували таку схему. 
Рада ОТГ приймає рішення про запуск 
процедури передачі земель, зверта-
ється до органу Держгеокадастру із за-

явою про відвід, потім – інвентариза-
ція ресурсу, якщо це потрібно, а далі – 
рішення Держгеокадастру і реєстрація 
права власності. Технічно весь про-
цес має бути прописаний у  спеціаль-
них меморандумах між ОТГ та органа-
ми Держгеокадастру. Це  типовий до-
кумент, тому часу на його формування 
та  підписання потрібно небагато. Ду-
маю, що першу  передачу земель про-
ведемо вже в  березні. А  відтепер усі 
земельні рішення – тільки за  згодою 
об’єднаної територіальної громади.

У лютому Уряд презентував нові про-
грами розвитку агросектору. Підтримка 
масштабна, і вперше окрема увага – фер-
мерству. Ви вірите у те, що фермерство 
стане драйвером агросектору?

Фермер – це основа українського 
села. Ми просто зобов’язані надати ім-
пульс розвитку фермерського руху.

Саме тому виділяємо на фермерів 
1 млрд грн. У пакет допомоги входить 
здешевлення кредитів, компенсація 
вартості насіння для садівників, ком-
пенсація – аж до 40% – вартості придба-
ної техніки українського виробництва, 
можливості більшого доступу до ресур-
сів – грошових та матеріальних – у разі 
об’єднання в кооперативи.

Серед програм підтримки – велика 
увага тваринництву. Чому?

Тваринництво – традиційний для 
України напрямок. Але останніми ро-
ками з цілої низки причин ми «про-   РОЗМОВЛЯЛА ВЛАДА БОЖКО

ЧИ СКОРО УКРАЇНСЬКІ 
ФРУКТИ І ЯГОДИ ЗАПАНУЮТЬ 
У НАШИХ МАГАЗИНАХ?

ЧИ ЗДАТЕН РОЗВИТОК 
АГРОСЕКТОРУ ВІДРОДИТИ 
УКРАЇНСЬКІ СЕЛА?

ЩО ПРОПОНУЄ УРЯД 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТВАРИННИЦТВА? 3 42

сіли» у молоці й м’ясі. Зверніть увагу: 
динаміка цін за цією групою продуктів 
харчування зростала найбільше мину-
лого року. Потрібно вирівняти ситуа-
цію – передусім шляхом надання сти-
мулів виробникам.

Ми підготували суттєвий набір ін-
струментів – лише на здешевлення 
будівництва нових ферм виділяємо 
2,5 млрд грн. Кошти будуть спрямова-
ні на прямі компенсації підприємцям, 
які побудували ферми власним коштом, 
а також на здешевлення будівельних 
кредитів. Ми розраховуємо, що зав-
дяки цьому ресурсу в Україні зросте 
кількість тваринницьких комплексів.

Але побудувати стіни – це півсправи…
Так і є. Саме тому ми компенсу-

ватимемо частину вартості висо-
копродуктивного поголів’я та  гене-
тичного матеріалу. Утримувати ху-
добу стане легше. За  нашою пропо-
зицією, приватні господарства, які 
забажають утримувати молодняк ві-
ком до року, зможуть отримати під-
тримку до 2 500 грн на голову. Для ве-
ликих виробництв здешевлення ста-
новитиме 1 500 грн на дійну корову.

Чого ми прагнемо? По-перше, цими 
стимулами посилимо свою продоволь-
чу безпеку: ми цілком здатні наситити 
свій ринок українським м’ясом, моло-
ком, яйцями, птицею і всіма похідними 
продуктами. По-друге, це та сфера, яка 
забезпечує зайнятість на селі і розви-
ває сировинну базу для переробників.

Чи продовжить Уряд загальнодержав-
ну програму здешевлення сільгосптехні-
ки українського виробництва?

Продовжує і  вдвічі збільшує про-
грамний бюджет. Якщо минуло-
го року виділяли на  цю програму 
500 млн грн і компенсували 20% вар-
тості техніки, то цього року – майже 
1 млрд грн і компенсуватимемо 25% 
вартості. Лінійка виробів за  програ-
мою перевищує 2 000 найменувань – 
іншими словами, знайти можна все 
і за прийнятною ціною та якістю. На-
гадаю: фермерам запропонували до-
датковий «бонус». Для них компенса-
ція становитиме не 25%, а 40%!

Усі запропоновані напрацювання ля-
гають у загальний контекст стратегії роз-
витку України?

Абсолютно. Уряд оголосив одним 
із ключових орієнтирів роботи – еко-
номічне зростання та прискорений роз-
виток усіх секторів життєдіяльності дер-
жави. Агровиробництво – беззаперечний 
фокус, адже забезпечує 12% ВВП та май-
же 40% валютної виручки. Об’єктивно: 
мільярди доларів експорту, роботу для 
кожного третього українця. Ми належи-
мо до п’ятірки світових постачальників 
олії, зернових, нарощуємо потужнос-
ті за іншою продуктовою номенклату-
рою. Очевидно, що підтримка агрогалузі 
як напрямку виробництва і відроджен-
ня села – наш пріоритет.

  Володимир Гройсман: 
«Ми відродимо українське село»
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Нові програми  
підтримки аграріїв – нові 
можливості розвитку села

НАПРЯМКИ 
ПІДТРИМКИ 

АГРОСЕКТОРУ

ПРОГРАМА ПІДТРИМ-
КИ ТВАРИННИЦТВА – 
УТРИМАННЯ ХУДОБИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ 
ПОГОЛІВ’ЯМ

ПРОГРАМА ПІДТРИМ-
КИ УТРИМАННЯ МО-
ЛОДНЯКУ ДОМОГОСПО
ДАРСТВАМИ

Компенсація вартості утримання корів 
молочного напряму продуктивності 
для агровиробників, які спеціалізуються 
на виробництві молока

Допомога господарствам, які купують 
племінне поголів’я

Компенсація утримання молодняку віком 
до 12 місяців для господарів-громадян

Ініціатива стосується об’єднань фермерських 
господарств, які спеціалізуються на ягідниц-
тві чи задіяні у м’ясо-молочному напрям-
ку і потребують додаткової інфраструктури 
у зберіганні або переробці продукції

БУДІВНИЦТВО НОВИХ 
АГРОКОМПЛЕКСІВ 
ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ФЕРМ

ПІДТРИМКА 
ФЕРМЕРСЬКИХ 
КООПЕРАТИВІВ

Програма стосується виробників, які бажають побудувати  
ферми або оновити наявні фонди. Держава компенсуватиме 
третину затрат при будівництві ферми власним коштом  
або надаватиме кредит під 3% на 5 років

СУТТЄВЕ 
ЗДЕШЕВЛЕННЯ 
КРЕДИТІВ ПІД РІЗНІ 
ПРОЕКТИ

ПІДТРИМКА САДІВНИКІВ

ПРОГРАМА ЗДЕШЕВ-
ЛЕННЯ ТЕХНІКИ  
УКРАЇНСЬКОГО  
ВИРОБНИЦТВА

Програма спрямована на розбудову мережі нових садів та 
ягідних полів в Україні, вироблення традиційної для нашої 
держави плодово-ягідної продукції, збільшення частки 
українських фруктів та ягід у роздрібній торговельній  
мережі України, а також збільшення експорту

Програма стосується всіх без винятку 
виробників, які бажають оновити свою 
матеріальну базу і планують купувати 
техніку українського виробництва. Програма 
охоплює понад 2 000 найменувань продукції

На початку лютого Кабінет Міністрів України роз-
почав реалізацію масштабних програм підтримки 
агросектору загальною вартістю понад 6 млрд грн. 
«Ми запроваджуємо низку рішень, які дозво-
лять реально підтримати агросектор, дозволять 
йому зростати», – коментував ухвалені рішення 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
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МЛРД ГРН – 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ПРОГРАМИ

МЛН ГРН – 
ЗАГАЛЬНИЙ 
ОБСЯГ ПРОГРАМИ

КОМПЕНСАЦІЯ 
ВАРТОСТІ  
ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

ОБСЯГ КОМПЕНСАЦІЇ 
ДЛЯ ВСІХ 
АГРОВИРОБНИКІВ

МЛН ГРН – 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ПРОГРАМИ

ОБСЯГ КОМПЕНСАЦІЇ 
ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ

ГРН –  
НА ГОЛОВУ ВРХ

ГРН – КОМПЕНСАЦІЯ 
КОЖНОМУ ГОСПОДАРСТВУ 
ЗА УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКУ 
ВІКОМ ДО 12 МІСЯЦІВ

МЛН ГРН – 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ФІНАНСУВАННЯ

МЛН ГРН – 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ПРОГРАМИ

ОБСЯГ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ 
ПІДТРИМКИ ПРОДУКТИВНОГО 
ТВАРИННИЦТВА

ВІДШКОДУВАННЯ 
ПРИ БУДІВНИЦТВІ 
ВЛАСНИМ КОШТОМ

КОМПЕНСАЦІЯ 
ВАРТОСТІ 
САДЖАНЦІВ

ЕФЕКТИВНА СТАВКА 
КРЕДИТУ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА 
НОВОГО КОМПЛЕКСУ

ГА – ОЧІКУВАНИЙ 
ДОДАТКОВИЙ 
ОБСЯГ НАСАДЖЕНЬ 
ДО КІНЦЯ РОКУ

Запропоновані Урядом ініціативи – комплексні кроки підтримки будівниц-
тва нових агрокомплексів, забезпечення продуктивного поголів’я та сти-
мулювання утримання худоби, запровадження кредитування фермерських 
господарств за низькими ставками та продовження програми компенсації 
частини вартості сільгосптехніки. Як наголошував Глава Уряду, це лише 
початок системних змін. Нові програми – це нові можливості для кожного 
селянина. Пропонуємо ознайомитися з їх основними тезами      



С П Е Ц В И П У С К Н О В І  У Р Я Д О В І  П Р О Г Р А М И 302.2018

Цього року бюджетна під-
тримка тваринництва ста-
новить 4 млрд грн. Це найбіль-
ший обсяг асигнувань, які остан-
нім часом виділяли на галузь. 
За розрахунками Уряду, масш-
табна підтримка допоможе 
досягти ключової мети – відно-
вити господарства, наростити 
поголів’я, створити нові робочі 
місця на селі, наситити вну-
трішній ринок якісною продук-
цією за помірними, обґрунтова-
ними цінами

Роботи попереду багато, адже ос-
танні роки тваринництво лише втрача-
ло потужності. Так, від 2013 року кіль-
кість господарств-утримувачів великої 
рогатої худоби скоротилася на чверть, 
а виробництво молока впало на 23%. 
Через постійні спалахи АЧС скороти-
лося поголів’я свиней: лише за два ос-
танні роки – на 1,2 млн голів. Очевид-
но, що підтримка потрібна – комплек-
сна і одразу за кількома напрямками.

Невеликі господарства.  
Що пропонує Уряд? 
По-перше, «перетворити» коро-

ву зі статті затрат на джерело при-
бутку. Уряд надає 2 500 грн на голо-
ву за рік і, в разі необхідності, ком-
пенсує частину коштів, витрачених 
на придбання високопродуктивного 
поголів’я чи біологічного матеріалу 
та ембріонів. За розрахунками Уря-
ду, така підтримка дозволить невели-
ким господарствам повернути славу 

Чи замислювалися ви, шановний 
читачу, який відсоток імпор-
тованих фруктів та ягід сьо-
годні є на прилавках україн-
ських супермаркетів? Точні під-
рахунки має Держстат, але 
і так видно: процент немалень-
кий. І коштує імпорт аж ніяк 
не копійки – українці щороку 
витрачають на закордонні 
яблука чи полуницю близько 
сотні мільйонів доларів 

Між тим, потенціал вітчизняного 
садівництва та ягідництва цілком до-
статній для насичення українського 
ринку власною традиційною плодоо-
вочевою продукцією. Розвинути мож-
ливості – завдання нової урядової про-
грами підтримки садівництва.

Обсяг фінансування ініціативи – 
300 млн грн. Здебільшого ці кошти бу-
дуть спрямовані на компенсацію при-
дбання садивного матеріалу. Чому? 
Тому що закладання саду чи ягідної 
гряди – найбільш затратна складова 
виробництва. Але тепер господар може 
розраховувати на повернення варто-

Цього року Уряд продовжує 
програму часткової компенса-
ції вартості сільгосптехніки 
українського виробництва для 
аграріїв. Започаткована 2017 
року, програма довела свою 
ефективність і тепер вартує 
вже 1 млрд грн – удвічі більше 
за минулорічні асигнування

За розрахунками Кабміну, цьо-
го року програмою скористають-

Тваринництво:  
курс на відновлення галузі

Українські фрукти і ягоди – 
на кожен стіл

Оновлення сільгосптехніки: фокус 
на фермерські господарства

годувальників держави, які ще доне-
давна забезпечували 73% постачан-
ня молока в Україні.

По-друге, наявність високопродук-
тивного стада спонукатиме господарів 
до створення інфраструктури збере-
ження сировини – передусім, молока 
та продуктів його переробки. Щоправ-
да, влаштовувати, приміром, мере-
жі холодильників «у кожному дворі» – 
нелогічно і затратно. А об’єднуватися 
в кооперативи – ефективно і прибут-
ково. Уряд і тут готовий підставити 
плече. Об’єднання господарств мати-

муть широкі можливості для закупів-
лі обладнання та необхідної техніки – 
в тому числі для зберігання продукції.

Можливості  
для великих компаній
Перше і головне – додаткові ресур-

си для модернізації та будівництва ос-
новних фондів. Йдеться про створення 
нових та реконструкцію вже наявних 
тваринницьких комплексів. Чим допо-
може Кабмін? Компенсує 30% вартості 
будівництва комплексу у випадку, коли 
він побудований коштом самого під-

приємства. Іншими словами, за нову 
ферму вартістю 1 млн грн держава пе-
рерахує 250 тис. грн компенсації.

Якщо коштів на будівництво не-
має, а проект є – держава пропонувати-
ме кредитну підтримку через україн-
ські банки. «Ліміт» допомоги за одним 
проектом на одну юридичну особу – 
350 млн грн. Умови кредитування – 
п’ять років під 3%. Вимога до підпри-
ємства одна: чесна декларація наявних 
основних фондів та поголів’я.

 ВАСИЛЬ ГУТОВИЧ

сті саджанців державою, а отже – роз-
ширювати посадкові площі.

І це ще не все. Низка програмних 
заходів передбачає формування інф-
раструктурної мережі сортування й 
зберігання ягід і плодів для невели-
ких господарств. Це дозволить суттє-
во знизити втрати виробників через 
елементарне псування продукції. Як 
це працюватиме? Малі господарства, 
об’єднані в кооперативи, отримають 
компенсацію до 70% на придбання об-
ладнання та устаткування вітчизняно-
го виробництва для переробки та збе-
рігання плодів.

Що отримаємо зрештою? Зміцнену 
галузь по всьому ланцюгу – від вироб-
ництва до реалізації готової продук-
ції. Вже у короткостроковій перспекти-
ві внутрішній ринок буде наповнений 
власним продуктом, і виробники змо-
жуть подбати про нарощення експор-
ту. Тим більше, він затребуваний сві-
том. Так, минулого року експорт ягід 
становив $11,5 млн, а яблучного соку 
за останні п’ять років – майже $700 млн.

 ВАСИЛЬ ГУТОВИЧ

ся не менше 8 600 підприємств. Вони 
отримають 25% компенсації вартості 
техніки. А фермерським господарствам, 
які через застарілість фондів втрачають 
п’яту частину врожаїв, заготований 
своєрідний «бонус». Для них компен-
сація становитиме 40%. Причому ви-
бір виробників та номенклатура про-
дукції, яка підпадає під програму, до-
волі широкі – понад 2 000 видів техні-
ки для рослинництва і тваринництва 
від 90 виробників.

КОМПЕНСАЦІЙНА ПРОГРАМА:  
АКЦЕНТ НА ДОПОМОЗІ ФЕРМЕРАМ*

* без урахування обладнання

Придбано техніки, од. ТракториЗернозбиральні 
комбайни

Ґрунтообробна  
та посівна техніка
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Уряд України оголосив 2018-й 
роком економічного зростання, 
відчутного в кожній галузі про-
мисловості та в кожній укра-
їнській родині. Орієнтир у 3–5% 
зростання ВВП за підсумком року 
буде основним мірилом правиль-
ності та своєчасності запрова-
джених реформ. Серед основних 
напрямків уваги та підтримки – 
агросектор, в якому зайнята тре-
тина громадян і який наразі заро-
бляє 40% усієї валютної виручки 
держави. Потужний агросек-
тор – запорука власної продо-
вольчої безпеки, утримання лідер-
ських позицій у світовій торгівлі, 
а головне – основа розвитку укра-
їнського села, яке поступово від-
новлюється

Рушій економіки
Доля агровиробництва у структурі 

ВВП України становить 12%. І цей по-
казник постійно зростає. Так само – 
і рівень валютної виручки, яку «заво-
дять» у державу агропідприємства. Ми-
нулого року саме вони забезпечили 
40% валютних надходжень. Чи не ко-
жен другий долар в Україні – це заро-
біток агросектору.

Підтримка агросектору – зміцнення села 
і посилення можливостей економіки

  ВІКТОР БАЛАБІН

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 
АГРОВИРОБНИКІВ 
МАТИМУТЬ  
ТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ
Два роки тому – з початком роботи – Уряд 
визначив ключові пріоритети розвитку агро-
галузі. Позиція номер один – тваринництво. 
Чому? Продовольча безпека будь-якої краї-
ни базується на тваринницькому виробництві. 
М’ясо, молоко, яйця і всі похідні – достатньо 
допустити дефіцит хоча б одного з цих про-
дуктів, і люди це відчувають миттєво: пере-
робка зупиняється, якість продукції погіршу-
ється, зростають ціни, а за ними – і соціальне 
невдоволення.

Як виправити ситуацію? Нарощенням ви-
робництва. Але в умовах, коли утримання ху-
доби невигідне – господарі скоріше приймуть 
рішення позбутися корови чи свині. Особливо 
це стосується невеликих господарств.

РЕКОРДНА ПІДТРИМКА 
АГРАРІЇВ ВИМАГАЄ 
ПІДВИЩЕНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Обсяг підтримки аграріїв у бюдже-
ті 2018-го – найбільший за всі роки – понад 
6 млрд грн. Якщо минулого року підтримка 
аграріїв була частковою компенсацією за ска-
сування податкових пільг, то кошти цього 
року – це реально можливість стимулювати ті 
сектори агропромислового комплексу, де, з од-
ного боку, є потреба в збільшенні продукції 
для українських споживачів, а з іншого – мож-
ливість прискорити економічне зростання.

Агросектор є одним із локомотивів еко-
номічного зростання України. Водночас най-
більше зростання ми спостерігаємо в сиро-
винній продукції. А наше завдання – підтрима-
тии глибшу переробку та створення додатко-
вої вартості в Україні. Тому Уряд запропонував 

одразу кілька інструментів – від здешевлен-
ня кредитів до прямої підтримки – залежно від 
побажань та зацікавленості підприємств та го-
сподарів. Сектори було обрано на основі ана-
лізу та під час тривалих обговорень із сами-
ми аграріями. Розраховуємо, що ефект буде 
довгостроковим. Приміром, проекти в тва-
ринництві чи садівництві – це щонайменше 
три-п’ять років. Сільгосптехніку також купують 
не на один сезон.

Ще одним ключовим приорітетом Уря-
ду є підтримка фермерства. Програма, яку 
реалізують цього року, вперше спрямована 
на зростання кількості фермерських госпо-
дарств та їх укрупнення та зміцнення шля-
хом об’єднання в кооперативи. Це буде знач-
ною підтримкою і для соціальної сфери 
на селі, збільшення зайнятості. Саме ферме-
ри є основою агросектору в багатьох євро-
пейських країнах і згодом мають стати клю-
човим гравцем українського агроринку.

І найголовніше, за ініціативою 
Прем’єр-міністра Гройсмана всі програми 
підтримки АПК здійснюватимуть із залучен-
ням банківської інфраструктури – як держав-
них банків, так і будь-якого комерційного, 
який долучиться до спільного меморандуму. 
Таким чином загальний ресурс збільшиться 
на власні кошти банків. А ухвалення рішен-
ня про вибір отримувачів допомоги здійсню-
ватимуть не чиновники, а банкіри відповід-
но до прозорих критеріїв із залученням ри-
зик-менеджменту і всіх служб банків.

Отже, нам є що запропонувати аграріям, 
це хороші програми – відпрацьовані, виваже-
ні, а головне – дієві. Розраховуємо, що вони 
стануть стимулом до зростання, яке зрештою 
дозволить наростити виробництво, створити 
нові робочі місця на селі, а також – забезпечи-
ти ринок доступною та якісною продукцією.

    ОКСАНА  МАРКАРОВА,  
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА 
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, УРЯДОВА 
УПОВНОВАЖЕНА З ПИТАНЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ

    МАКСИМ МАРТИНЮК,  
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК  
МІНІСТРА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Цього негативу ми і намагаємося уникнути. 
На відродження тваринництва виділений ре-
кордний ресурс – 4 млрд грн. У програмі заді-
яно рекордну кількість інструментів, а доступ 
до неї матимуть виробники різного масштабу.

Витрати на утримання корів знизяться – 
і для підприємства, і для пересічного селяни-
на. Пропонуємо кошти на молодняк – 2 500 грн 
за голову. На дійних корів спрямовуватимемо 
1 500 грн за голову.

Ми пропонуємо компенсації третини за-
трат на будівництво ферм, зведених власним 
коштом підприємства. Або – кредит на будів-
ництво тваринного комплексу під 3% річних 
строком на 5 років. Ми також готові частко-
во компенсувати витрати на придбання висо-
копродуктивного поголів’я та генетичного ма-
теріалу. Зверніть увагу: нові потужності з’яв-
лятимуться на селі – там, де питання зайня-
тості стоїть особливо гостро. Кооперативам 
як об’єднанням господарств дамо широкий до-
ступ до технічного оснащення: холодильники, 
обладнання для зберігання сировини, польові 
агрегати тощо. Виходимо з того, що самотужки 
забезпечити себе необхідним устаткуванням 
одному господарю важко. А кільком – по силі.

Запрацює програма, спрямована на розви-
ток українського садівництва. Підприємцям, які 
планують закласти сад чи ягідник, держава ком-
пенсує 80% вартості саджанців. Також вдвічі 
розширено програму здешевлення вітчизняної 
техніки. Аграрії, які планують придбати, примі-
ром, трактор українського виробництва, отрима-
ють від держави 25% компенсації вартості. Для 
фермерів така компенсація становитиме 40%. 
Фермерам, до слова, пропонуємо додатковий 
набір можливостей – від здешевлення кредитів 
до компенсації вартості насіння. Тож громадя-
ни, які мають бажання розпочати власну справу 
і стати фермерами – будь ласка, допомога поруч.

Генератор розвитку 
сільських територій
Міцні агрогосподарства, передусім 

фермерського типу, формують не тіль-
ки нові робочі місця, а й інфраструкту-
ру села – дороги, лікарні, школи, садки 
тощо. Дбаємо про фермерство – дбаємо 
про село. За розрахунками Уряду, тіль-
ки завдяки послідовній політиці під-
тримки фермерства кількість робочих 
місць на селі вже за кілька років зросте 
на 0,5 млн. Технічне переоснащення 

і залучення технологій збільшить вро-
жай зернових мінімум на 1,5 млн тонн 
на рік, а олійних – на 0,5 млн тонн. До-
даткова виручка становитиме $350 млн. 
Так само спрацює і програма допомоги 
тваринникам – лише дотації на утри-
мання корів дозволять наростити ста-
до і підвищити надої. За прогнозом, 
збільшення поголів’я великої рогатої 
худоби становитиме не менше 15%, 
а додаткове виробництво якісного мо-
лока – 1 млн тонн.

Джерело задоволення  
продовольчих потреб
За даними FAO, 16% енергії людство 

отримує з їжі тваринного походження – 
м’яса, молока та яєць. Зараз в Україні 
споживання цих продуктів є нижчим, 
аніж за медичними рекомендаціями. 
Кожен українець споживає 52 кг м’яса 
та м’ясопродуктів, 205 кг молока та мо-
лочних продуктів, 270 штук яєць на рік. 
А має споживати не менше 80 кг м’я-
са, 380 кг молока й молочних продук-
тів та 290 штук яєць. Наповнення вну-
трішнього ринку доступною продукці-
єю вітчизняного виробництва дозво-
лить вирівняти цей дисбаланс.

Можливість вирівняти 
цінову ситуацію 
на продовольчому ринку
Гармонійний розподіл державної 

підтримки дозволить не тільки збільши-
ти обсяги агровиробництва, а й знизи-
ти собівартість продукції. За розрахун-
ками економістів, кожен мільярд допо-
моги підприємствам тваринництва доз-
волить в подальшому зменшити ціну 
на продукцію тваринного походження 
мінімум на 8%, а відтак – знизити і вар-
тість похідних товарів.


