
мобільний 

телефон
e-mail

1.
Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції

Департамент аграрної 

політики

Альшанова Олена 

Олегівна
х х х

у тому числі:

часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів
х х

Сагановська Ірина 

Володимирівна
+380976753020 isahanovska@me.gov.ua

часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого 

відтворення племінних тварин
х х

Романова Ольга 

Володимирівна
+380972366292 oromanova@me.gov.ua

компенсація вартості об'єктів профінансованих за рахунок 

банківських кредитів
х х

Глухова Марина 

Олександрівна
+380978477586 mhlukhova@me.gov.ua

дотація за наявні бджолосім'ї х х
Ховавко Ірина 

Олександрівна
+380663322317 I.Khovavko@me.gov.ua

2. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств
Директорат сільського 

розвитку

Лозовицький 

Олександр Сергійович
х х х

у тому числі:

часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими с/г 

дорадчими послугами
х х

Вітвіцька Ольга 

Іванівна
+380994386243 ovitvitska@me.gov.ua

фінансова підтримка с/г обслуговуючих кооперативів х х
Присяжнюк Наталія 

Анатоліївна
+380979425832 N.Prysiazhniuk@me.gov.ua

бюджетна дотація за утримання корів (для фермерського 

господарства)
х х

Михайленко Вікторія 

Миколаївна
+380631582558 V.Mykhailenko@me.gov.ua

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - 

новоствореним фермерським господарствам
х х

Поплавська Аліна 

Миколаївна
0442002379

apoplavska@me.gov.ua

3.
Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва

Департамент промислової 

політики та стимулювання 

розвитку регіонів

Задорожний 

Олександр 

В'ячеславович

Несходовська Наталія 

Андріївна
+380975410411 nata@me.gov.ua

4.
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів

Директорат розвитку 

аграрного сектору

Заворотько Оксана 

Віталіївна

Нігаєва Анжела 

Едуардівна
+380958302991 A.Nihaieva@me.gov.ua

5.
Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та 

хмелярства

Департамент аграрної 

політики

Альшанова Олена 

Олегівна

Пустовіт Володимир 

Михайлович
+380986075250 pustovit@me.gov.ua

6.

Надання сімейним фермерським господарствам додаткової 

фінансової підтримки через механізм доплати на користь 

застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського 

господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування

Директорат сільського 

розвитку

Лозовицький 

Олександр Сергійович

Сосновська Юлія 

Володимирівна
+380673740167 y.sosnovska@me.gov.ua

№ 

з/п
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