Модель підтримки

✓

Здешевлення кредитів

✓

Підтримка розвитку фермерських господарств

✓

Підтримка розвитку садівництва, ягідництва
виноградарства та хмелярства

✓

Надання кредитів фермерським господарствам

✓

Підтримка розвитку галузі тваринництва

✓

Здешевлення с.-г. техніки та обладнання

Отримувачі підтримки

Законом України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”
на програми підтримки розвитку АПК було передбачено 5,9 млрд

Концептуальні засади визначення
напрямків підтримки на 2020 рік

Комунікація з ринком, Аграрним комітетом

✓

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України», відповідно до якої закуплені племінні кози, введені в дію ферми та комплекси з утримання овець, кіз та
аквакультури будуть включені до переліку об’єктів державної підтримки

✓

формування механізмів, які надають гарантії здешевлення кредитів протягом всього терміну користування ними

✓

формування механізмів страхування сільськогосподарської продукції

Економічна доцільність: виклики 2020 року
Забезпечення фінансового ресурсу для
ефективного запуску ринку землі,
зниження капітальних інвестицій в галузь

▪

▪

понад 10 млрд грн – фінансовий
ресурс для викупу землі в перший рік

-11,2% - капітальні інвестиції в
аграрний сектор за 3кв. 2019 р.

Рекордне скорочення поголів'я корів,
падіння обсягів виробництва молока,
зростання поставок імпортної продукції
Скорочення обсягів виробництва,
зростання поставок імпортної продукції

▪
▪

-5,0% - скорочення поголів’я корів
-3,7% - зменшення обсягів виробництва
молока

▪

+$56 млн (+60%) – зростання імпорту
молочної продукції

▪

+$253 млн (+40%) – зростання
імпорту плодово-овочевої продукції

Підтримка економічної стійкості малих
виробників, розвиток кооперативів

▪

-17,4% - скорочення обсягів
виробництва плодово-ягідної продукції

Пропозиція моделі підтримки на 2020 рік
Фінансова підтримка заходів в АПК
шляхом здешевлення кредитів
Підтримка галузі
тваринництва

1,20

Здешевлення кредитів
Підтримка галузі тваринництва

1,00

Здешевлення техніки та
обладнання

1,00

Розвиток фермерства

0,40

Підтримка садівництва,
виноградарства та хмелярства

0,40

Фонд гарантування кредитів

0,24

Здешевлення сільськогосподарської
техніки та обладнання
Підтримка розвитку фермерських
господарств та кооперативів
Підтримка розвитку садівництва,
виноградарства та хмелярства
Фонд гарантування кредитів

Модель підтримки
▪
▪
▪
▪

кредити на придбання землі
кредити на поточні та капітальні інвестиції
кредити на цілі тваринництва
здешевлення вартості кредиту до 5%

Послідовність політики

Очікуваний ефект
▪ розширення доступу с.-г. виробників до
пільгових кредитів та зменшення вартості
кредитів
▪ фінансове забезпечення ефективного
запуску ринку земель с.-г. призначення
▪ сукупний обсяг залучених кредитних
ресурсів 16,4 млрд грн

▪ здешевлення вартості кредитів було визнано
учасниками ринку одним з найбільш затребуваних
напрямків підтримки

Оптимізація та прозорість
▪ всі напрямки кредитної підтримки в одній програмі
▪ 15 млн грн – обмеження на 1 суб'єкта в тваринництві
▪ 5 млн грн – обмеження на 1 суб'єкта на придбання
землі та інші види кредитів
▪ один клієнт – 1 уповноважений банк
▪ компенсація не надається учасникам програми
«Доступні кредити 5,7,9 %»

Модель підтримки
▪ племінні (генетичні) ресурси
▪ тваринницькі об’єкти
▪ дотація за наявні бджолосім’ї

Послідовність політики

Очікуваний ефект
▪ понад 100 тваринницьких ферм та
комплексів 1700 нових робочих місць
▪ збільшення продуктивності корів на 1,5%
▪ збільшення виробництва с.-г.
підприємствами молока та м’яса на 0,5%
▪ Забезпечення простежуваності та
безпечності продукції бджільництва

▪ продовження компенсацій вартості тваринницьких
об’єктів профінансованих в минулі роки за рахунок
кредитних коштів
▪ відшкодування обсягів підтримки не виплачених у
2019 році

Оптимізація та прозорість
▪ розподіл виплат на паритетних засадах 1 раз на рік
▪ обмеження підтримки - 50 млн грн. одному суб’єкту з
урахуванням пов’язаних осіб
Довідково: доплати за напрямами, які не виплачені у
2019 році – 114 млн грн

Модель підтримки
▪ часткова компенсація вартості техніки та обладнання
вітчизняного виробництва

Послідовність політики

Очікуваний ефект
▪ збільшення обсягів реалізації вітчизняної
техніки та обладнання на 15% у 2020 році
▪ надходження податків і зборів у 2020 році
від учасників програми та суміжних
виробництв становитимуть близько
2342,3 млн грн, з яких більше 550 млн грн. –
це податки на фонд оплати праці
▪ економічний ефект від реалізації програми у
2020 році становитиме 1:1,7

▪ відшкодування обсягів підтримки не виплачених у
2019 році
▪ здешевлення техніки було визнано учасниками ринку
як один з найбільш ефективних напрямків підтримки

Оптимізація та прозорість
▪ розширення переліку техніки та обладнання, що буде
відшкодовуватись
▪ компенсація надається виключно через уповноважені
банки

Довідково: доплати за напрямами, які не виплачені у
2019 році – 564 млн грн

Модель підтримки
▪
▪
▪
▪
▪
▪

дорадчі послуги
с/г обслуговуючі кооперативи, об'єкти переробки
сімейні фермерські господарства, доплата ЄСВ
сертифікація органічного виробництва
сімейні фермерські господарства, дотація на корову
молодим фермерам (до 35 років включно)

Послідовність політики

Очікуваний ефект
▪ збільшення об'єктів місцевої переробки с/г
продукції
▪ зростання рівня зайнятості сільського
населення
▪ підвищення рівня виробничих знань та
вмінь сільського населення

▪ відшкодування обсягів підтримки не виплачених у
2019 році

Оптимізація та прозорість
▪ між Мін’юстом та ДПС є взаємообмін інформацією,
щодо господарств, які отримують доплату на ЄСВ
▪ компенсація при сертифікації органічного
виробництва – 90% вартості
▪ умова отримання дотації на одну корову – наявність
поголів'я від 5 до 25 корів
Довідково: доплати за напрямами, які не виплачені у
2019 році – 115 млн грн

Модель підтримки
▪ закладення насаджень садів, ягідників, виноградників
▪ будівництва холодильників та об’єктів із
заморожування плодово-ягідної продукції, придбання
ліній товарної обробки плодів, обладнання для
висушування фруктів

Послідовність політики

Очікуваний ефект
▪ нові насадження інтенсивного типу на площі
понад 4,0 тис. га
▪ збільшення продукції з високою доданою
вартістю за рахунок будівництва об’єктів зі
зберігання та переробки
▪ нарощування експортного потенціалу
▪ скорочення обсягів імпорту
▪ створення тисяч робочих місць

▪ збереження напрямів підтримки попередніх років

Оптимізація та прозорість
▪ компенсація вартості насаджень в межах до 90% та
об'єктів зі зберігання та переробки – до 30%
▪ розподіл виплат на паритетних засадах 1 раз на рік
▪ обмеження підтримки - 50 млн грн. одному суб’єкту з
урахуванням пов’язаних осіб

1. Внесення
до реєстру с.г. виробників
додаткова гарантія при
недостатності застави

2. Кредит в
банку для
купівлі землі

4. Виплати за
кредитом

державна програма
підтримки с.-г. виробників

3. Фонд
гарантування
кредитів

5. Здешевлення
кредиту до 5%

довгострокові кредити на 10-20 років
мінімум адміністративного втручання
5 млн грн – обмеження за обсягом компенсації кредиту

Кастові воронки
Солотвинського солерудника

Статус ДП «Солотвинський солерудник»
▪
▪
▪
▪

загроза життю населення та інфраструктурі
9 шахт затоплено
обсяг провалів сягнув понад 5 млн.куб.м.
некеровані техногенно-геологічні процеси

ризик надходження солоної води у транскордонну річку
Тиса через ситуацію з солерудником кваліфіковані
ДСНС як надзвичайна ситуація державного рівня
роботи з екологічної реабілітації
території солеруднику не ведуться
через відсутність скоригованого
ТЕО та проекту 1 черги

додатковий обсяг видатків розвитку на
проведення робіт з коригування ТЕО та проекту 1-ї черги (єдине
джерело фінансування - перерозподіл з програми держпідтримки)
1201080 «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу
гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський
солерудник» Тячівського району Закарпатської області»

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ВИСОЦЬКИЙ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
+38 (044) 200-45-21 / pr4@me.gov.ua

