
ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

передбаченої в обласному бюджеті на виконання заходів  

Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки  

 

№ 

з/п 

За напрямками  Бюджетна дотація Розмір дотації Детальніше про 

фінансову підтримку 

1. 

у галузі 

рослинництва: 

 

- за вирощування гречки; 

 
150 грн/га зібраної площі за умови збільшення у 

порівнянні з минулим роком посівних площ під 

гречкою.   

Порядок використання 

коштів; 
 

Перелік документів для 

отримання фінансової 

підтримки. 

 

http://economy-

zt.gov.ua/page/programAPR

2127 

 

http://economy-

zt.gov.ua/files/AGR/2021/Progr

am21-27/Dod4.pdf 

 

- за вирощування жита; 

 

100 грн/га зібраної площі за умови збільшення у 

порівнянні з минулим роком посівних площ під 

житом.  

- за вирощування льону 

олійного та льону-довгунцю; 

 

2,0 тис. грн за вирощування 1 га льону-довгонцю 

та 1,0 тис. грн за вирощування 1 га льону олійного 

при умові збільшення посівних площ у порівнянні 

з попереднім роком. 

- за збільшення посадкових 

площ картоплі у 

сільськогосподарських 

підприємствах; 

1,0 тис. грн за кожен гектар збільшеної площі 

посадки (у порівнянні з минулим роком), але не 

більше 100,0 тис. грн одному суб’єкту 

господарювання. 

- часткове відшкодування 

витрат, понесених на 

проведення хімічної 

меліорації (вапнування) 

кислих ґрунтів; 

50% вартості вапнякового матеріалу без 

врахування податку на додану вартість, але не 

більше ніж 100 тис. грн одному суб’єкту 

господарювання. 

- часткове відшкодування 

вартості сертифікату 

відповідності органічного 

виробництва. 

 

50 % понесених витрат, включаючи ПДВ, із 

проведення та підтвердження відповідності 

виробництва органічної продукції (сировини) та 

видачою сертифіката відповідності у 

рослинництві, тваринництві та переробці 

сільськогосподарської продукції, але не більше 50 

тисяч гривень одному суб’єкту господарювання. 
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2. 
у галузі 

тваринництва: 

- спеціальна бюджетна дотація 

за приріст поголів’я корів 

молочного, м’ясного та 

комбінованого напрямів 

продуктивності власного 

відтворення; 

2000 гривень за кожну прирощену корову власного 

відтворення, на яку збільшено основне стадо 

станом на 1 число місяця, що настає за звітним 

кварталом та на 1 грудня поточного року 

порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 

січня поточного року. 

- часткове відшкодування 

вартості закуплених 

племінних телиць, нетелей, 

корів, придбаних 

господарствами населення; 

у розмірі половини вартості придбання, але не 

більше 20 000 грн. за голову (враховуючи податок 

на додану вартість). 

- часткове відшкодування 

вартості установок 

індивідуального доїння, 

придбаних господарствами 

населення; 

у сумі рівній вартості придбання, але не більше 

7 000 грн. за одиницю для особистих селянських 

господарств населення, які утримують 3 і більше 

корів. 

- часткове відшкодування 

вартості цукру для годівлі 

бджіл; 

 

надається на здешевлення до 50% вартості 

закупленого цукру для годівлі бджіл  у розрахунку 

5 кг цукру  на  сім’ю при вартості придбання  

20,00 грн за 1 кг (без урахування податку на 

додану вартість).  

- спеціальна бюджетна дотація 

галузі вівчарства та 

козівництва; 

 200 грн на одну особину (голову) рік. за 

утримання поголів’я овець, кіз у розрахунку за 

одну матку, ярку та баранчиків старше одного 

року.  

3. 

розвиток 

інфраструктури 

аграрного ринку: 

 

- фінансова підтримка 

сільськогосподарських  

кооперативів; 

90 % вартості понесених витрат у національній 

валюті, на придбання обладнання без ПДВ, але не 

більше  200 тисяч гривень одному кооперативу. 

- фінансова підтримка 

фермерських та сімейних 

фермерських  господарств; 

 

50 % вартості у національній валюті понесених 

витрат за придбання причіпної та навісної 

сільськогосподарської техніки і обладнання 

сільськогосподарського призначення (без ПДВ), 

придбаних у поточному та попередньому роках, 



але не більше 150 тисяч гривень одному 

фермерському господарству. 

4. 

соціальний 

розвиток села: 

 

- кредитування 

індивідуального житлового 

будівництва на селі за 

державною програмою 

«Власний дім». 

 

здійснюється відповідно до Регіональних правил 

надання, використання та погашення 

довгострокових пільгових кредитів 

індивідуальним сільським забудовникам, які 

надаються комунальним підприємством 

«Обласний фонд підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі» Житомирської 

обласної ради, чинного на дату надання кредиту. 

 

 


