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1. ПАСПОРТ 
Програми фінансової підтримки підприємств  

агропромислового комплексу Чернігівської області через механізм 
здешевлення кредитів, що використані для придбання сільськогосподарської 

техніки та виробничого обладнання на 2014-2016 роки 
 

1. Ініціатор 
розроблення 
Програми 

Облдержадміністрація 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
законодавчої влади 
про розроблення 
Програми 

Закон України від 5 жовтня  
2006 року № 229-V «Про систему інженерно-
технічного забезпечення агропромислового 
комплексу України» 

3. Розробник Програми Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

4. Співрозробники 
Програми 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій 

5. Відповідальні 
виконавці Програми 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

6. Учасники Програми Суб’єкти виробничої діяльності в 
агропромисловому комплексі області усіх форм 
власності  

7. Термін реалізації 
Програми 

2014-2016 роки 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми 

 

Обласний бюджет 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми 
(кошти обласного 
бюджету)  

30 млн. грн. 
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2. Вступ 
Агропромисловий комплекс відіграє важливу роль в економіці області, 

займаючи 41% валового регіонального продукту. 
Наявне технічне оснащення переважної частини суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва області на початок 2014 року має значну 
кількість морально та фізично застарілої сільськогосподарської техніки, 
виробничого обладнання. Аналіз стану технічного та технологічного 
забезпечення іншої частини виробників агропромислової продукції області 
свідчить також про недостатню забезпеченість новими комбінованими 
високопродуктивними ґрунтообробними агрегатами, сучасними сівалками 
точного висіву, машинами для ефективного захисту рослин, іншим 
сільськогосподарським виробничим обладнанням. 

Для забезпечення нормованих показників оновлення техніки та 
виробничого обладнання, відповідно до технологічної потреби, річний обсяг 
оновлення повинен складати не менше 7-10%. Але, незважаючи на позитивні 
тенденції закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, за виручені 
кошти вдається щорічно оновлювати лише 4-6% наявного технічного 
потенціалу. 

Причиною такого явища є диспаритет цін на сільськогосподарську 
продукцію та технічні засоби (трактори, комбайни, інші сільгоспмашини, 
виробниче обладнання), який тривалий період не давав можливості в достатній 
мірі здійснювати оновлення машинно-тракторного парку та іншого технічного 
оснащення виробників області.  

Досвід використання нової техніки, зокрема, тракторів та 
ґрунтообробних машин провідними сільгосптоваровиробниками області в 
сільськогосподарському виробництві свідчить про скорочення на 10-12% 
витрат паливо-мастильних матеріалів, на 3-4% - на ремонт і купівлю 
запчастин.  

Доцільність прийняття та реалізації даної Програми полягає в підтримці 
суб'єктів господарювання агропромислового комплексу та виробників 
сільськогосподарської техніки Чернігівської області у 2014-2016 роках шляхом 
виділення коштів обласного бюджету для здешевлення кредитів, залучених на 
придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, які аграрії будуть 
купувати у підприємств машинобудівної галузі регіону. Запропонована 
Програма сприятиме підвищенню рівня оновлення технічного потенціалу 
агровиробників. 

Актуальність розробки Програми полягає в наступному: 
- без технічного переоснащення неможливий перехід підприємств 

аграрного комплексу області на енергозберігаючі, конкурентні технології 
виробництва;  

- технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств суттєво 
впливає на продуктивність виробництва. 
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3. Визначення проблеми,  
на розв’язання якої спрямована Програма 

Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств Чернігівської 
області показує, що вона не відповідає установленому нормативу. 
Навантаження на фізичний трактор становить 100,7 га ріллі і перевищує 
норматив на 165%, зернозбиральних комбайнів – 140 га зернових (на 140%), 
кормозбиральних комбайнів – 169 га кормових культур (на 268%), 
картоплезбиральних комбайнів – 29 га картоплі (78%). Cлід відзначити, що 
92% картоплезбиральних комбайнів виготовлені до 1993 року. 

Щодо якісного стану наявної в сільгосппідприємствах області техніки, то 
в цілому машинно-тракторний парк має знос 75-92 %. 

З кожним роком кількість техніки та технічного обладнання в 
господарствах області через наявність об’єктивних та суб’єктивних причин 
зменшується. Як приклад, за останні 10 років кількість тракторів зменшилась 
на 5112 одиниць або на 58%, зернозбиральних комбайнів – на 1043 (на 62%), 
кормозбиральних комбайнів – на 615 (в 2 рази), картоплезбиральних комбайнів 
– на 638 одиниць або в 4 рази.  

В той же час, темпи придбання нової техніки значно нижчі від темпів її 
вибуття. За вищезгаданий період було придбано лише 1360 тракторів, або 20% 
до наявних на сьогодні, що в 5 разів менше нормативу, 459 зернозбиральних 
комбайнів (27%) - в 4 рази менше, 109 кормозбиральних комбайнів (21%) - в 5 
разів менше, 16 картоплезбиральних комбайнів (8%) – у 12 разів менше 
нормативу.  

У 2013 році було придбано 373 одиниці техніки. 
Фінансовий стан підприємств агропромислового комплексу області не 

дозволяє без додаткових заходів з боку держави проводити розширене 
відтворення виробництва і забезпечувати власні потреби у 
сільськогосподарській техніці.  

 

4. Мета і основні завдання Програми 

Метою Програми є підвищення рівня продуктивності в 
сільськогосподарській, переробній та харчовій галузях, економія паливно-
енергетичних ресурсів, створення нових робочих місць.  

Основним завданням Програми є оновлення та забезпечення підприємств 
агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою та 
виробничим обладнанням. 

 

5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 

З метою покращання технічного забезпечення господарств 
сільськогосподарською технікою, проведення збирання врожаю у стислі 
агротехнічні терміни, зменшення втрат при обмолоті зернових культур, 
підвищення продуктивності тваринницької галузі, збільшення валового 
виробництва сільськогосподарської продукції та оновлення виробничого 
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обладнання є необхідність фінансової допомоги з обласного бюджету шляхом 
здешевлення відсотків по залучених кредитах.  

На сьогодні, сільгосптоваровиробники змушені відновлювати застарілу 
та зношену техніку, а подальша її експлуатація потребує понаднормативних 
витрат паливно-мастильних матеріалів та щорічного збільшення на  
2,5-4,3 млн. грн витрат на ремонт. Крім того, така техніка не забезпечує 
якісного та вчасного проведення відповідних робіт. 

Дія Програми через механізм здешевлення відсоткової ставки за 
залученими кредитами для придбання сільськогосподарської техніки та 
обладнання за рахунок коштів обласного бюджету є найбільш привабливою 
для сільгосптоваровиробників, реально сприятиме оновленню їх машинно-
тракторного парку, значно покращить ситуацію із технічним забезпеченням та 
відповідно виробничим обладнанням, а також стимулюватиме розвиток 
господарств. 

В комплексі дія Програми повинна позитивно відобразитись на 
виробництві конкурентоздатної продукції агропромислового комплексу 
області. 

Упродовж дії Програми пропонується виділяти з обласного бюджету не 
менше 10,0 млн. грн щорічно, що дасть можливість орієнтовно придбати 
50 тракторів, 20 зернозбиральних, 12 кормозбиральних, 2 картоплезбиральні 
комбайни та іншу техніку і обладнання. 

Напрямки діяльності та заходи Програми фінансової підтримки 
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів, що використані для придбання сільськогосподарської техніки та 
виробничого обладнання на 2014-2016 роки, викладені у Додатку 1. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 
Кошти обласного бюджету надаються сільськогосподарським 

підприємствам, підприємствам переробної та харчової промисловості, 
фермерським господарствам, включаючи навчально- і науково-дослідні 
господарства аграрних навчальних закладів, сільськогосподарським 
кооперативам, асоційованим членам кооперативів (суб’єктам підприємницької 
діяльності) та фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності в 
агропромисловому комплексі), що придбали сільськогосподарську техніку та 
виробниче обладнання, виготовлене (складене) на промислових підприємствах 
Чернігівської області для здешевлення кредитів залучених в банківських 
установах у національній валюті. 

Компенсація надається в розмірі потрійної облікової ставки НБУ за 
користування кредитами, але не більше, ніж передбачено кредитним 
договором. 

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання 
агропромислового комплексу за договорами укладеними в 2014-2016 роках. 

Орієнтовний обсяг витрат із обласного бюджету на реалізацію Програми 
складає 30,0 млн. гривень. Ресурсне забезпечення Програми фінансової 
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм 
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здешевлення кредитів, що використані для придбання сільськогосподарської 
техніки та виробничого обладнання на 2014-2016 роки наведено у Додатку 2. 

Порядок та умови використання коштів, перелік сільськогосподарської 
техніки та виробничого обладнання по Програмі затверджується 
розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації. 

 
 

7. Очікувана ефективність  

Виконання заходів  цієї Програми дозволить: 
- підвищити рівень технічного оснащення сільськогосподарських 

виробників та харчопереробних підприємств; 
- дозволить скоротити терміни збирання сільгоспкультур; 
- зменшити втрати врожаю; 
- підвищити продуктивність тваринницької галузі; 
- зменшити зростання собівартості продукції за рахунок введення в 

виробництво нової високопродуктивної техніки, впровадження нових 
технологій; 

- створення нових робочих місць. 

 
8. Контроль за реалізацією Програми 

Координує виконання Програми та ефективність реалізації її заходів  
Чернігівська обласна державна адміністрація. 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
забезпечує організацію виконання Програми. 

 
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 
 

 
 
Директор Департаменту  
агропромислового розвитку  
Чернігівської обласної  
державної адміністрації       А.М. Максак 

 





Додаток 1 
до Програми фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу Чернігівської області 
через механізм здешевлення кредитів, що використані 
для придбання сільськогосподарської техніки та 
виробничого обладнання на 2014-2016 роки 

Напрямки 
діяльності та заходи Програми фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу Чернігівської області через 

механізм здешевлення кредитів, що використані для придбання сільськогосподарської техніки та виробничого обладнання на 
2014-2016 роки 

 

№ 
з/п 

Назва напрямку діяльності  
(пріоритетні завдання) 

Строк 
вико-
нання 

Виконавці 
Джерела 
фінан-

сування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування, 

млн. грн Очікуваний 
результат 

Терміни 
виконання 

Обсяг 
фінансу-

вання 
1. Забезпечення постійного моніторингу 

стану технологічного забезпечення 
суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу області  

2014-
2016 
роки 

Департамент 
агропромислового 

розвитку ОДА 

Коштів 
не 

потребує 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 
10,0 
10,0 

Придбання 50 
тракторів, 20 
зернозбиральн
их, 12 кормо-
збиральних,  
2 картопле-
збиральні 
комбайнів та 
іншу техніку і 
обладнання 

2. Здійснення інформування 
товаровиробників області про наявну 
сільськогосподарську техніку та 
виробниче обладнання, яке виробляється 
на території регіону   

2014-
2016 
роки 

Департамент 
агропромислового 

розвитку ОДА 

Коштів 
не 

потребує 

3. Здешевлення кредитів, що використані 
для придбання сільськогосподарської 
техніки та обладнання виробленої або 
зібраної на підприємствах Чернігівської 
області 

2014-
2016 
роки 

Департамент 
агропромислового 

розвитку ОДА 

Обласний 
бюджет 

 

Усього 30,0  
Директор Департаменту агропромислового розвитку  
Чернігівської обласної державної адміністрації                                                                                  А.М. Максак 





 

 
Додаток 2 
до Програми фінансової 
підтримки підприємств 
агропромислового комплексу 
Чернігівської області через 
механізм здешевлення кредитів, 
що використані для придбання 
сільськогосподарської техніки та 
виробничого обладнання на 2014-
2016 роки 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу 

Чернігівської області через механізм здешевлення кредитів, що використані 

для придбання сільськогосподарської техніки та виробничого обладнання 

 на 2014-2016 роки 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

млн. грн. 
Термін виконання Програми 

   
Обласний бюджет 30,0 2014 рік - 10 млн. грн. 

  2015 рік - 10 млн. грн. 

  2016 рік - 10 млн. грн. 

Разом 30,0 30,0 млн. грн. 
 

 

 

Директор Департаменту  
агропромислового розвитку  
Чернігівської обласної  
державної адміністрації       А.М. Максак 
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