
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 7 лютого 2018 р. N 254 

Київ 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 

300 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 40, ст. 1191; 2016 р., N 30, ст. 1202; 2017 р., N 

59, ст. 1795), зміни, що додаються. 

2. Установити, що у 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у 

національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам, які мають 

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 

20 млн. гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням 

овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом. 

  

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 
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ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від 7 лютого 2018 р. N 254 



державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 

1. У пункті 4: 

1) абзаци другий - четвертий виключити; 

2) в абзаці шостому слова і цифри "до 10 млн. гривень, та позичальникам, які провадять 

діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої 

великої рогатої худоби" замінити відповідно словами та цифрами "до 20 млн. гривень, та 

позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої 

рогатої худоби для отримання м'яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, 

свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні 

кошти для покриття витрат, пов'язаних із такою діяльністю"; 

3) абзац восьмий викласти в такій редакції: 

"Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими 

для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для 

придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, 

пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського 

призначення.". 

2. В абзаці другому пункту 5 слова "протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів" замінити словами "з моменту встановлення такого факту та протягом 

наступного бюджетного періоду". 

3. У пункті 10: 

1) в абзаці третьому слова і цифри "до 10 млн. гривень" замінити словами і цифрами "до 

20 млн. гривень"; 

2) абзац четвертий викласти в такій редакції: 

"у другу чергу - які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої 

рогатої худоби для отримання м'яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, 

свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні 

кошти для покриття витрат, пов'язаних із такою діяльністю.". 

4. У першому реченні пункту 16 слово "дев'яти" замінити словом "шести". 

____________ 

 


