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Динаміка посівних площ 

сільськогосподарських культур, тис. га 

 



Динаміка валового збору зернових та 

зернобобових культур 
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№ Групування 

Кількі

сть 

господ

арств 

у % до 

загальної 

кількості  

господарств  

Площа с.г 

угідь, тис.га 

Припадає с.г 

угідь на одне 

господарство, 

га 

1 від 1 до 50 га 315 66,7 5600 18 

2 від 50,1 до 100 га 65 13,8 4600 71 

3 від 100,1 до 500 га 58 12,3 13100 226 

4 від 500,1 до 1000 га 22 4,7 14100 641 

5 від 1000,1 до 3000 га 10 2,1 18400 1840 

6 понад 3000 га 2 0,4 12000 6000 

Групування  фермерських господарств  області за площами  

сільськогосподарських угідь  



Державна підтримка галузі АПК у 2021 році згідно паспортів бюджетних програм  (2801580) 

напрямки фінансування млн. грн. 
К-сть 

СПД 

К-сть 

фізосіб 

Часткова компенсація % за користування кредитами (1,5 облікової ставки НБУ) 51, 2 101   

Разом 51,2 101   

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими с/г дорадчими послугами       

Бюджетна субсидія на 1 угідь (новоствореним ФГ, 5 тис. грн на 1 га ) 4,5 53   

Бюджетна дотація за утримання корів (від 5 корів, 5 тис. грн, не >250 тис. грн) 5,7 44   

Доплата на користь застрахованих осіб СФГ ФОП ЄСВ       

Разом 10,2 97   

Фінансова підтримка фермерських господарств на поворотній основі ч/з 

регіональні відділення Укр. держфонду підтримки фермерських господарств  
1,1 3   

Разом 1,1 3   

Часткова компенсація витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних 

культур (80%), спорудження шпалери, техніка (50%) 
5,2 6   

Часткове відшкодування вартості об’єктів із заморожування  (50%)       

Часткове відшкодування вартості ліній товарної обробки        

Разом 5,2 6   

Дотація за наявні бджолосім’ї 3,1 10 877 

Часткове відшкодування вартості плем.тварин, бджіл, сперми та ембріонів  31,7 22   

Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів        

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів       

Дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок (1 тис грн) 0,4 5   

Дотація за приріст поголів’я власного відстворення (30 тис. грн) 13,2 22   

Разом 48,4 59   

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 17,4 87   

Разом 17,4 87   

Гречка (5 тис. грн/га, але не  > 300га)       

Разом 0 0   

РАЗОМ, млн, грн 133,5 206 877 







































Внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та 

діяльності сімейних фермерських господарств  від 31 березня 2016 року  № 1067-VIII надає 

можливість  реєструвати сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи (фізичною 

особою – підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї) 

 

Протягом 2020-2021 року в області зареєстровано 100 нових фермерських господарств,  

з них 47 сімейних фермерських господарств у формі ФОП 
 

У 2020-2021 роках за сприяння 

проекту «УкрМілкІнвест» в 

області  

створено 18 сімейних 

молочних ферм 



Порівняння 
• ОСГ • СФГ ФОП 

• 1. робота у своєму 
господарстві 

• 2. обробіток земель, догляд 
тварин 

 

 

 
• 3. плата земподатку 

• 4. доплата за 3 корови 

• 1. робота у своєму 
господарстві 

• 2. обробіток земель, догляд 
тварин 

 

 
 

 

• 3. Податок 2, 3 або 4 група 

• 4. держпідтримка 

• 6. стаж при сплаті ЄСВ  

? 



 

Які переваги для  

сімейних  

фермерських  

господарств ФОП? 

Отримати бюджетну субсидію для 

новостворених фермерських 

господарств по 5 тис. грн за 1 га  

 

Отримати бюджетну дотацію  

на корову   

 

Скористатись іншими державними 

програми підтримки 

 
Наявність земельної 

ділянки (власної або 

орендованої) 

 

Наявність 5 і більше  

ідентифікованого 

поголів'я корів 

Сплата податків ЄП 2, 3, 4 група 
 

Додаткове  надходження в 

бюджет 
 

Самозайнятість 
 

Зарахування страхового стажу 

 

УМОВИ 

МОЖЛИВІСТЬ 



Сімейні фермерські господарства у формі ФОП  
(без статусу юридичної особи) 

УМОВИ для 4 групи ЄП: 
 

- членами фермерського господарства фізичної особи-

підприємця можуть бути тільки члени його сім'ї ; 
 

- розмір сільськогосподарських угідь/земель повинен 

бути не менше 2 га (0,5 га) і не більше 20 га; 
 
 

- не використання праці найманих працівників; 
 

- провадять господарську діяльність (крім постачання) 

за місцем податкової адреси. 



http://agrovolyn.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/VolynAgro 



Аграрне відомство     
ЗАПРОШУЄ: 

ДО   СПІВПРАЦІ, 
ДО   ПАРТНЕРСТВА  !!! 

+38 067 334 45 42 
post@agro.voladm.gov.ua 

http://agrovolyn.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/VolynAgro/ 
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