
  
 

Стан реалізації фінансової підтримки 
суб’єктів агропромислового комплексу у 2021 році через  

Департамент агропромислового розвитку  
Запорізької обласної державної адміністрації 

 
За рахунок коштів державного бюджету: 

 
1. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» - за напрямком фінансова підтримка  розвитку 
садівництва, виноградарства та хмелярства. 

 
(Постанова КМУ від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
виноградарства, садівництва і хмелярства») 

Надання компенсації підприємствам-учасникам програми Запорізької 
області – 5 366,5 тис.грн., що складає 33,28% від заявленого обсягу дотації. 
 

№ з/п Найменування підприємства отримано компенсації 

1 2 3 
1 ТОВ «Козацька садиба» 308,300 
2 ТОВ «СПП ЛАНА» 262,900 
3 ТОВ «ССК-Інжинирінг» 274,300 
4 СФГ «Лещенко В.М.» 2 430,200 

1 ТДВ «Сільгосптехніка» 105,200 

5 ТОВ «ВКФ Мелітопольська черешня» 1 250,000 

6 ТОВ «Сан Мілет» 639,000 

7 ТОВ «Аврора» 59,800 

8 ТОВ «АФ Бурчак» 36,800 

ВСЬОГО за 2021 РІК 5 366,500 
 

2. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників» - за напрямком спеціальна бюджетна дотація 
за наявні бджолосім’ї. 

 
(Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва») 

Протягом  2021 року здійснено оплату 2 205 фізичним особам за                   
116 647 бджолосім’ї  на суму 12 751,401 тис.грн., що складає 54,65% від 
заявленого обсягу дотації. Оплату здійснено на карткові рахунки фізичних осіб, 
відкриті у банківських установах. 
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3. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників» - за напрямком спеціальна бюджетна дотація 
за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок. 

 
(Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва») 

Протягом  2021 року здійснено оплату двом юридичним особам за                     
8015 голів овець на суму 6 691,993 тис.грн., що складає 83,49% від заявленого 
обсягу дотації. 
 

№ з/п Найменування підприємства отримано компенсації 

1 2 3 
1 ТОВ «ТЕРРА РІЧ» 6 277,813 
2 СФГ «НИВА» 414,180 
 ВСЬОГО за 2021 рік 6 691,993 

 
4. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» - за напрямком спеціальна бюджетна дотація 
за приріст поголів’я корів власного відтворення. 

 
(Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва») 

Протягом  2021 року здійснено оплату чотирьом юридичним особам за  
приріст 115 голів корів на суму 1 147,476 тис.грн., що складає 33,26% від 
заявленого обсягу дотації. 
 

№ з/п Найменування підприємства отримано компенсації 

1 2 3 
1 ПСП «Приморський» 199,560 
2 ПрАТ «Племзавод «Степной» 498,900 
3 ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-АГРО» 299,340 
4 ТОВ «Агрофірма «НИВА» 149,676 
 ВСЬОГО за 2021 рік 1 147,476 

 
5. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» - за напрямком спеціальна бюджетна дотація 
за утримання корів усіх напрямів продуктивності. 

 
(Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств») 
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Протягом  2021 року здійснено оплату трьом фермерським господарствам  
за  утримання 47 голів корів на суму 235,0 тис.грн. 
 

№ з/п Найменування підприємства отримано компенсації 

1 2 3 
1 Сімейне фермерське господарство «Хоменко» 25,000 
2 ФГ «Толока СМФ» 70,000 
3 ФГ «МРІЯ 1991» 140,000 
 ВСЬОГО 235,000 

 
6. Державна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» - за напрямком державна  підтримка 
бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь. 

 
(Постанова КМУ від 11.08.2021 № 886 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення 
бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь») 

Протягом  2021 року здійснено оплату трьом сільськогосподарським 
підприємствам за  оброблення 92,97 га угідь на суму 141,182 тис.грн., що 
складає 30,37% від заявленого обсягу. 
 

№ з/п Найменування підприємства отримано компенсації 

1 2 3 
1 СВК «Мирний» 11,739 
2 ТОВ «НВП Сортостанція» 94,516 
3 ТОВ «Прогрес» 34,927 
 ВСЬОГО 141,182 

 
За рахунок коштів обласного бюджету: 

 
1. Цільова регіональна програма «Сільське подвір’я». 
Протягом  2021  року  надано  пільгових кредитів  мешканцям сільської  

місцевості на будівництво (придбання), реконструкцію житла, на спорудження 
інженерних мереж та підключення до існуючих комунікацій (газифікація) за 
рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету (за рахунок 
повернення) на суму 3 200,0 тис.грн. та за рахунок коштів загального фонду 
обласного бюджету на суму 600,0 тис.грн. Крім того, у 2021 році                             
КУ «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі» Запорізької обласної ради  надано фінансування у сумі 400,0 тис.грн. на 
витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням  державних  пільгових 
кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам. 
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2. Програма    розвитку   лісового   фонду  Запорізької   області   на 
період до 2022 року. 
 В рамках реалізації даної програми у 2021 році  профінансовано заходи: 

- з охорони  та захисту лісу на суму 700,0 тис.грн.; 
 Виконавцями заходів даної програми було визначено Державні 
лісомисливські підприємства, отже фінансування  кожного  державного 
підприємства в рамках реалізації заходів програми становило: 

- ДП «Бердянське лісове господарство» -  134,1 тис.грн.; 
- ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» - 236,9 тис.грн.; 
- ДП  «Мелітопольське лісомисливське господарство» -  185,6 тис.грн.; 
- ДП «Пологівське лісомисливське господарство» -  143,4  тис.грн. 

 
 


