
Стан молочної галузі 
(на 01 листопада 2022 року) 

та інструменти 
підтримки 



Вінницька 
105 тис. голів

Волинська
69 тис. голів

Дніпропетровська
50 тис. голів

Донецька*
5 тис. голів

Житомирська
86 тис. голів

Закарпатська
71 тис. голів

Запорізька*
14 тис. голів

Івано-Франківська
70 тис. голів

Київська*
52 тис. голів

Кіровоградська
43 тис. голів

Луганська*
12 тис. голів

Львівська
73 тис. голів

Миколаївська*
34 тис. голівОдеська 

83 тис. голів

Полтавська
100 тис. голів

Рівненська
61 тис. голів

Сумська*
54 тис. голів

Тернопільська
88 тис. голів

Харківська*
35 тис. голів

Херсонська*
4 тис. голів

Хмельницька
121 тис. голів

Черкаська
62 тис. голів

Чернівецька
46 тис. голів

Чернігівська*
72 тис. голів

Кількість корів на 01 листопада 2022 року                                                                                    

* інформація неповна, внаслідок військових дій

Всього поголів'я корів

станом на 01.11.2022 - 1 400,9 тис. голів.

з них у областях, в яких:  

не проходять воєнні дії - 1 126,9 тис. голів (80,4%);      

проходили та проходять воєнні дії – 274,0 тис. голів 

(19,6%).



ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА*

33,2%

66,8%

Структура  виробництва молока січні – жовтні 2022 р.

Сільськогосподарські підприємства

Господарства населення2019 рік 2020 рік 2021 рік січень-жовтень 
2022 рік

Усі категорії господарств, тис. тонн

* розрахункові дані



Якість молока коров’ячого незбираного, купленого переробними підприємствами,  
за 9 місяців 2022 року, за ґатунками 

Якість молока

20%

1%

33%

46%

І гатунок ІІ гатунок негатункове

Вищий гатунок Екстра класу

76%

19%

0,03% 4,7%

І гатунок ІІ гатунок Негатункове Вищого гатунку

Якість молока

Підприємства Населення Частка від загального 
купленого переробними 
підприємствами по всіх 

категоріях господарств, %2022 рік, 
тонн

у % до 
2021 
року

2022 рік, 
тонн

у % до 
2021 
року

Екстра 794009 110,9 0 0 39,8

Вищого  ґатунку 563978 85,7 13298

у 25,3 
раза

більше 28,9

I  ґатунку 340030 72,2 215517 61,1 27,9

II  ґатунку 13050 120,6 54057 61,2 3,4

Неґатункового 80 21,1 75 1 0,008

у підприємств

у господарств населення



Експорт та імпорт молока та молокопродукції, 
тис. тонн (в перерахунку на молоко)
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2019 рік 2020 рік 2021 рік за січень-жовтень 
2022 року

Експорт молока Імпорт молока Вироблено молока

За січень-жовтень 2022 року, за попередніми даними Держмитслужби

(за товарною групою 0401-0406, 2105, 3501):

експорт молока і молокопродуктів склав 372,8 тис. тонн (в перерахунку на молоко),

що на 25,2% більше до відповідного періоду 2021 року. Вартість склала 294,0 млн дол. США,

що на 89,3 млн дол. США більше до відповідного періоду минулого року;

імпорт молока і молокопродуктів (в перерахунку на молоко), склав 343,8 тис. тонн,

що на 48,3% менше до 2021 року. Вартість склала 190,0 млн дол. США, що на 116,2 млн дол.

США менше до відповідного періоду минулого року.

Торговельне сальдо по цих товарних групах за січень-жовтень 2022 року було позитивним і

складало 103,8 млн. дол. США.

.

Молоко 
незгущене

4,6%

Молоко сухе та 
згущене

27,3%

Кисломолочні 
продукти

1,4%Молочна 
сироватка

4,2%

Масло 
вершкове

22,7%

Сири
10,9%

Морозиво
6,2%

Казеїн
22,7%

Структура експорту молочної продукції  за січень-жовтень 2022 
року, (у грошовому еквіваленті)
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79,3%

Морозиво
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Структура імпорту молочної продукції за січень-жовтень
2022 року, (у грошовому еквіваленті)

15

Експорт та імпорт
за січень-жовтень 2022 року

* розрахункові дані



БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЙ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
(У ПЕРЕРАХУНКУ НА МОЛОКО, ТИС. ТОНН)

2022 рік, прогноз 2021 рік

Пропозиція продукції 7912 9521

Виробництво – всього 7502 8714

Імпорт 415 781

Попит продукції 7912 9521

Фонд споживання 6874 8337

Експорт 510 369

Споживання на 1 особу за рік, кг 199,1 201,5



ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 надання грантів на створення або 

розвиток переробних підприємств  

(Порядок надання затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2022 № 739, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-

2022-%D0%BF#Text) 

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує

8 млн гривень.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

 для першої 1000 заяв до 70% вартості проекту - за рахунок грантів,

не менше 30% - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);

 для всіх наступних заяв до 50% вартості проекту - за рахунок грантів,

не менше 50% - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

 надання мікрогрантів на створення або 

розвиток власного бізнесу (Порядок 

надання затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 

№ 738, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-

2022-%D0%BF#n19) 

Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається

відповідно до його запиту, але не менше 50 000 грн та не перевищує:

 150 000 грн у випадку зобов’язання отримувача створити одне робоче місце

після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника або

залучення до роботи у сімейному фермерському господарстві додаткового

члена сімейного фермерського господарства;

 250 000 грн у випадку зобов’язання отримувача створити не менше двох

робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них

працівників або залучення до роботи у сімейному фермерському

господарстві двох додаткових членів сімейного фермерського господарства.

За інформацією Мінекономіки станом на 04.11.2022 за грантовою програмою проекту єРобота ухвалено

167 позитивних рішень за програмою «Переробка».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19


ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 надання грантів для створення або 

розвитку садівництва, ягідництва та 

виноградарства (Порядок надання 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2022 № 

738, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-

2022-%D0%BF#n19) 

 Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику,

винограднику (далі - насадження) площею від 1 до 25 га з кількістю створених нових

робочих місць або залучення до роботи у фермерському господарстві відповідної

кількості нових членів господарств.

 Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

- не більше 70% вартості проекту висадки насаджень - за рахунок гранту,

але не більше ніж відповідна встановлена сума на один гектар;

- не менше 30% - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

 надання грантів для створення або 

розвитку тепличного господарства 

(Порядок надання затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2022 № 738, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-

2022-%D0%BF#n19) 

 Гранти надаються на будівництво модульної теплиці відповідно до типового проекту

орієнтовною площею 2 га (не менше 1,6 га та не більше 2,4 га) з кількістю створених

нових робочих місць не менше 40 шляхом будівництва (встановлення) модульної теплиці,

придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання),

покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію.

 Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

- для першої 1000 заявок не більше 70% вартості проекту будівництва

модульної теплиці - за рахунок грантів, але не більше 7 млн грн, не менше

30% - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);

- для всіх наступних заявок не більше 50% вартості проекту будівництва

модульної теплиці - за рахунок грантів, але не більше 5 млн грн, не менше 50%

- за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

 Станом на 10.11.2022  учасниками проекту зі створення саду стали 50 підприємств, із розвитку теплиць – 4.

 Загальна площа заявників під закладення садів складає 749,75 га.

 11 підприємств уже отримали на свої рахунки 7,8 млн грн. 

 Суми грантів залежно від площі становлять від 360 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача.

Сума грантів по обох напрямках склала 259, 2 млн грн.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19


ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 спеціальна бюджетна дотація за утримання великої 

рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності 

(Порядок надання затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2022-

%D0%BF#Text) 

 Надається на кожну корову, яка перебуває у власності 

отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до 

законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі     

5 300 гривень на одну корову, але не більше 530 000 

гривень для одного отримувача.

 бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь 

сільськогосподарського призначення  (1 га) для 

провадження сільськогосподарської діяльності 

(Порядок надання затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.08.2022 № 918, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2022-

%D0%BF#Text)

 Надається у розмірі 3 100 гривень на 1 гектар, але 

не більше 372 000 гривень для одного отримувача

За результатами опрацьованих заявок учасниками програми стали 13 960 аграріїв, зокрема за напрямом:

 «субсидія на одиницю (1 га) оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення» – 10 592 учасники програми і  

отримають виплати на суму 769 млн грн на загальну площу угідь 248 тис. га;

 «дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності» – 3 368 учасників програми і  отримають 148 млн грн на 

утримання 27 864 корів.

Станом на 10.11.2022 Спрямована сума становить 873 002 784 гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2022-%D0%BF#Text


ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 доступні кредити 5-7-9 % (Порядок 

надання затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 

№ 28, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-

2020-%D0%BF#top) 

Державна підтримка надається у вигляді:

- часткової компенсації процентних ставок за кредитами.

Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва за цим

напрямом може здійснюватися разом з наданням державних

гарантій на портфельній основі;

- надання гарантій уповноваженим банкам на забезпечення

виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам

підприємництва.

Детальну інформацію розміщено на спеціалізованому

вебпорталі за інтернет-посиланням https://5-7-9.gov.ua.

Станом на 01.11.2022 банки видали кредити 34 415 сільськогосподарським товаровиробникам обсягом 70 млрд 962 млн грн, 

з них  кредитів за програмою державних портфельних гарантій на суму 22 млрд 795 млн гривень.

Зокрема, під посівну кампанію: до 01.06.2022 – на суму 38 млрд 551 млн грн. 

з 01.06.2022 і по сьогодні – 32 млрд 411 млн гривень.

Топ-5 областей за обсягами кредитування є: 

 Київська (10 млрд 703 млн грн), 

 Вінницька (7 млрд 285 млн грн),  

 Кіровоградська (6 млрд 647 млн грн), 

 Дніпропетровська (4 млрд 958 млн грн), 

 Одеська (4 млрд 629 млн грн).

Найбільші обсяги кредитів надали:

АТ КБ «ПриватБанк»,  АТ «Райффайзен Банк»,  АТ «Ощадбанк», 

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,  АТ АБ «УКРГАЗБАНК», 

АТ «ПУМБ»,  АТ «УКРЕКСІМБАНК»,  

АТ «ПроКредит Банк»,  АТ «ОТП Банк».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#top
https://5-7-9.gov.ua/

