
Підтримка аграрного сектору з державного 

бюджету у 2019 році 

1 

Розвиток тваринництва 

Розвиток фермерських 
господарств 

Здешевлення с/г техінки 

Розвиток садівництва 

Здешевлення кредитів 

3,5 млрд грн 

800 млн грн  + 
200 млн грн  + 
44,5 млн грн 

 881,8 млн грн 

400 млн грн 

127,2 млн грн 



Напрямки державної бюджетної дотації у галузі тваринництва 

   1. часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для 
покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, 

бджільництво, звірівництво, кролівництвота аквакультура (рибництво) 

2. часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, 
доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції в частині витрат, профінансованих без 

урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів  

  3. спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного 
напряму продуктивності  

   4.спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби 

5. часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, 
а саме телиць, нетелей, корів, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та 

ембріонів ВРХ, які мають племінну цінність 

6. часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції 

   7.часткове відшкодування  сільськогосподарським товаровиробникам вартості 
будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна 

* щодо напрямків 1,2,6, то суб’єкт господарювання може скористатись лише по 
одному із них 

Постанова КМУ  
від 07.02.2018       

  № 107 (зі змінами 
від 30.01.2019 № 110)  

(консультації за тел.: 0673348698 – Шура Микола Антонович)  



 
1.  часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, 

залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у 
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, 

шовківництво та аквакультура(рибництво) 

 

кредит не 
більше  

100 млн. грн. 

відшкодування 1,5 облікової ставки 
Нацбанку (не більше розміру 

передбаченого у договорі за мінусом 3%) 
 

 

 

- копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання 
кредитних коштів; 
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань; 
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, 
контроль за справляння яких покладено на контролюючі органи у паперовій або 
електронній формі; 
- згода щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську 
таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком. 

 
 

компенсація відсотків здійснюється Мін АПП щомісяця виходячи із суми сплачених відсотків 

документи 
подаються 

до банку 



2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм 
і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції в частині витрат, 

профінансованих без урахування ПДВ 
за рахунок банківських кредитів  

кредит до 5 років, не 
більше 500 млн. грн. 

25 % фактично понесених витрат  
(на підставі акту виконаних робіт)  

відповідно до умов кредитного договору 

 

-  заявка; 
- документи, що підтверджують використання кредитних коштів  відповідно до умов 
кредитного договору; 
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань;  
- довідку чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, 
контроль за справляння яких покладено на контролюючі органи;  
-згода щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську 
таємницю або містить персональні данні, за формою, визначеною банком 

 

у разі використання у поточному році 30 % і більше загального обсягу кредиту - виплачується 25 % 
залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої 

компенсації 

документи 
подаються до 

банку 



юр. особи 
подають  

до 1 травня 
до 1 жовтня 

 -    заявку  
- довідку про банківський рахунок 

(видану банком) 

- форму 24-сг (на 01 січня та 1 липня засвідчену 

держстатом) 

- довідку, чинну на дату подання заявки, 
про відсутність заборгованості з 
платежів, контроль за справляння яких 
покладено на контролюючі органи 

документи 
подаються 
до Мін АПП 

Мін АПП не пізніше 5 червня та 5 листопада спрямовує бюджетні кошти на 
рахунки суб’єктів господарювання  

у разі зменшення поголів’я корів на поточного року та 1 січня 1 липня, 
поточного року та 1 січня наступного року в порівнянні з поголів’ям, на 

яке було отримано дотацію за утримання корів наявних на 1 липня 
попереднього року, 1 січня, 1 липня поточного року відповідно, дотація за 

утримання корів не надається за поточний звітний період . 

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-
м’ясного та м’ясного напряму продуктивності надається двічі на рік 

суб’єктам господарювання за корову наявну на 1 січня та 1 липня  у розмірі 
900 гривень 

1 800 грн. за голову за рік 

(e-mail:info@minagro.gov.ua ;  
01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24) 



2 500 грн. за голову 

 
4. Дотація за вирощування молодняк надається на безповоротній основі 
фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в 

установленому порядку молодняка ВРХ до тринадцятимісячного віку, який 
народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його 

переміщення від інших власників. 
 

за кожні  
4 місяці 

утримання 

від 1 до 5 місяців — 300 грн./голову 
від 5 до 9 місяців — 700 грн./голову 
від 9 до 13 місяців — 1 500 грн./голову 

копії документів 
подаються до 

сільської/селищної, 
міської ради, або 

ради ОТГ 

- паспорт ВРХ (якщо 10 і більше голів - витяг з Єдиного держреєстру тварин) 
- паспорт громадянина України 

- довідка про відкриття рахунку в банку 
- ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності) 

документи протягом бюджетного року приймаються  до 1 травня, 1 вересня, 
1 грудня 

документи за молодняк, якому виповнилося  12 місяців у грудні 
попереднього року, приймаються до 1 квітня 



- за племінні телиці, нетелі, корови усіх напрямів продуктивності 
вітчизняного походження - 24 000 грн./голову; 

- за племінні свинки та кнурці - 5 000 грн./голову; 

- за племінні вівцематки, барани, ярки - 4 000 грн./голову; 

- за  ідентифіковану сперму бугаїв вітчизняного походження або 
ввезену в режимі  імпорту, за умови внесення плідників до Каталогів 
бугаїв  молочних,молочно-м’ясних та м’ясних порід і типів-             
100 грн./дозу, але не більше трьох  доз на одну голову власного 
маточного поголів’я; 

- за ембріони великої рогатої худоби — 500 грн./шт. 

документи подаються  
до 5 листопада Мін АПП 

• заявка; 
- довідку, чинну на дату подання заявки, про 

відсутність заборгованості з платежів, контроль 
за справляння яких покладено на контролюючі 
органи 

• довідка про відкриття рахунка в банку; 
• Засвідчену підписом керівника суб’єкта 

господарювання, який є юридичною особою копії 
відповідних платіжних документів а також 

видаткових накладних, рахунків на оплату, 
договорів купівлі-продажу худоби; 

• Копію акту про предачу (продаж) і закупівлю 
худоби за договором; 

• копію звіту 24-сг на останню звітну дату; 
• витяг з ЄДР;  
• копія племсвідоцтв; 
• довідка про плідну пересадку ембріонів; 
• відомість про ведення штучного осіменіння 

маточного поголів’я, яка складається на підставі 
даних журналів штучного осіменіння (ф№ 3 ВРХ); 

• письмове зобов’язання повернути до 
держбюджету в місячний строк бюджетні кошти, у 
разі зменшення поголів’я станом на 1 січня 2-х 
наступних років. 

Для часткового відшкодування вартості племтварин, 
сперми, ембріонів, що були завезені в режимі імпорту 
юридичні особи додатково подають копії: 
• відповідного контракту;  
• рахунка – фактури( інвойсу);  
• платіжних документів, сертифікатів; 
• митної декларації. 

щороку до 15 січня протягом двох років  
після одержання бюджетних коштів, суб’єкти 
господарювання надають  Мінагрополітики 

інформацію про наявне поголів’я тварин 
станом на 1 січня поточного року, в тому 

числі поголів’я тварин, вартість яких була 
частково відшкодована 

5. Часткове відшкодування (до 50% без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та 
ембріонів, закуплених в Україні або ввезені у режимі імпорту, у період з 1 жовтня 

попереднього року до 30 вересня поточного року 



6. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, за завершені у грудні 
попереднього року та поточному році етапи (черги) будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці, доїльних залів, 
підприємств з переробки с/г продукції, або побічних продуктів тваринного 

походження ІІ та ІІІ категорії 

вартість 
тваринницького 

об'єкта не більше 500 
млн. грн. (якщо більша 
– 30%  від 500 млн.грн.) 

30% відшкодування вартості 
тваринницького об’єктів, у т.ч. 
вартості обладнання згідно із 

проектно-кошторисною 
документацією 

суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання 
бюджетних коштів Мінагрополітики інформацію про об’єкти, вартість яких була частково 

відшкодована 

 
 

• заявка; 
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань; 
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує 

прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта; 
• типову форму №ОЗ-1; типову форму №ОЗ-2 
• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної частини 

проектної документації; 
•  довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, - у паперовій або 
електронній формі 

• копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг 

 

документи подаються  
Мін АПП   

до 5 травня,5 вересня,  
5 грудня 



7. часткове відшкодування  сільськогосподарським товаровиробникам вартості 
будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна 

30% відшкодування 
вартості об’єктів за 

завершені у 
поточному році 
етапи (черги) 

будівництва та 
реконструкції  

      заявка; 
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань; 
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що 

підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта із 
зберігання та переробки зерна; 

• типову форму №ОЗ-1; типову форму №ОЗ-2; 
• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, - у паперовій або 
електронній формі; 

•  довідку, чинну на дату подання заявки, про те, що його основною діяльністю є 
постачання (надання) сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених (наданих) 
ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості 
сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх 
товарів/послуг, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних 
податкових періодів (місяців) сукупно (оригінал) та у електронному вигляді, видану 
контролюючим органом за місцем обліку сільськогосподарського  товаровиробника 
як платника податку на додану вартість. 

 

подаються 
повідомлення за 

встановленою 
формою Мін АПП 

до 1 квітня ,                
1 серпня,  

1 листопада 

документи 
подаються  

Мін АПП   
до  5 травня   

5 вересня,  
5 грудня 



Часткова компенсація за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за 
залученими кредитами (коротко- та середньострокові в нацвалюті для 

виробничих витрат, придбання ОЗ на будівництво і реконструкцію виробничих 
об’єктів) суб’єктам господарювання АПК 

відшкодування облікової 
ставки Нацбанку  

(не більше розміру 
передбаченого у договорі) 

Чистий дохід до 20 млн. грн. провадять 

діяльність з вирощування та розведення тварин 

(ВРХ для отримання м’яса і виробництва молока, 

овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім 

курей та одержання яєць свійської птиці) 

 

 

-  копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором; 
- довідку про банківські реквізити позичальника; 

- виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; 

- копію фінансової звітності за останній рік (Звіт про фінансовий стан), (Звіт про сукупний дохід), а для новостоврених - за 

останній звітний період, що передує поданню заявки; 

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної 

фіскальної служби; 

- копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на відповідні цілі. 
 
 Позичальники, які за результатом конкурсу включені до реєстру позичальників на отримання компенсації 

(отримають довідку від ДАПР), подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного 

доручення, засвідченого банком-кредитором, про суму фактично сплачених відсотків за відповідний період 

Здешевлення кредитів  
(на конкурсній основі) Постанова КМУ  

від 29.04.2015  

№ 300  

відшкодування  50 % 
облікової ставки Нацбанку  

(не більше розміру 
передбаченого у договорі) 

Іншим позичальникам 

до 28 листопада 
документи 

подаються до 
ДАПР після 

оголошення про 
проведення конкурсу 

у ЗМІ 

(консультації за тел.: 0509782699 – Кравчук Алла Іванівна)  



Фінансова підтримка розвитку  
фермерських господарств 

 1. Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин 

вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та 

юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію  

•2. Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими 

        сільськогосподарськими дорадчими послугами 

  4.  Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва 

 
* 8. Здешевлення кредитів. 

  

* 5. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) -  

новоствореним фермерським господарствам 

* 7. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для 

фермерських господарств (крім новостворених) 

 6. Додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом 

сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь 

застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 
* 3. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

  

Постанова КМУ  

від 07.02.2018 № 106  

із змінами від 30.01.2019 №126 

* 2, 3, 5, 7, 8 напрям ФГ може скористатись  

не більше одного разу протягом бюджетного року 



Фермерські господарства 

Чистий дохід (виручка) за останній рік  

до 20 млн. грн. 

Зареєстровані права власності та/або 
користування земельною ділянкою 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств  

(консультації по фермерству за тел.: 0500124600 – Шпак Оксана Анатоліївна; 

 

по кооперації та дорадництву за тел.: 0682336318 – Фоменко Олена Павлівна; 

 

по бюджетних субсидіях та поворотній фінансовій допомозі  

за тел. : 0955878402, 0673325118 – Соколовська Світлана Іванівна) 



1.  Часткова компенсація вартості насіння 

сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, 

закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які 

здійснюють виробництво та/або його реалізацію 

80 відсотків вартості 

насіння без ПДВ але не 

більше 80000 гривень 

на ФГ 
 
- Копію статуту ФГ (для юридичної  особи) або копію договору про створення сімейного фермерського 

господарства. 

- Відомості з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або 

користування земельною ділянкою . 

- Копію фінансового документа, що  підтверджує наявність чистого доходу виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за останній рік  а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію 

фінансового звіту за останній квартал. 

- Довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі. 

- Згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську 

таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком. 

- Заявку для отримання фінансової підтримки. 

- Копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння. 

- Копію сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння. 

- Копію платіжного доручення про оплату за насіння. 

- Копію накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння. 

- Акт про висів придбаного насіння. 

 
Документи подаються 

уповноваженому 
банку  

до 1 листопада 
поточного року 

 

Банки формують реєстри 

одержувачів компенсації і 

подають їх МінАПК двічі 

на рік до 10 липня та  

1 грудня поточного року 



Часткова компенсація витрат 

сільськогосподарським дорадчим 

службам, пов’язаних з наданням 

дорадчих послуг  
(у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше 

ніж 10 000 гривень)  

Надання дорадчих послуг для ФГ чи СОК здійснюється за напрямами: 

 агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні 

консультації, розвиток сільського зеленого туризму  

Реалізується напрям через уповноважені банки 

 

*2    Компенсація за надані дорадчі послуги 

зареєстровані відповідно до 
Закону України  

«Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» 

Компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням 

дорадчих послуг здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом  

Мінагрополітики України від 20.03.2018 року № 149 
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Фінансова підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

 

Молочарський, м’ясний; 

- не менше 20 членів кооперативу 

- обов’язковий член – фермерське господарство 

- наявність земель с/г призначення 

- ідентифіковані та зареєстровані тварини 

 

 

 

Плодово-ягідний, овочевий,  

із заготівлі та переробки продукції бджільництва, 

дикорослих ягід, грибів і рослин: 

- не менше як 7 членів кооперативу 

- обов’язковий член – фермерське господарство 

- земельний банк  до 100 га на кожного члена 

- зареєстровані права на земельні ділянки с/г 

призначення (крім бджільництва ) 

 

 Компенсація 70 % вартості техніки та обладнання без ПДВ,  
за умови сплати кооперативом 100 відсотків вартості і ПДВ  

за придбані та одержані  у поточному році техніку та обладнання 
вітчизняного виробництва (згідно з переліком)   

(не більше 3 мільйонів гривень на один кооператив) 

Заявки та документи 
подаються: 

до 1 листопада 

- в паперовому вигляді - 
департаменту АПР ОДА 

- копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань (для кооперативу та фермерських господарств — членів кооперативу); 

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право 

власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, 

овочевого напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин); 

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі; 

- довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу; 

- копію платіжного доручення; 

- акт приймання-передачі техніки та обладнання; 

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій 

державній або відомчій реєстрації) 

*3 



 
4. Часткова компенсація вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва для ФГ  40 % вартості техніки та обладнання (без ПДВ) 

 

Документи ФГ подаються  уповноваженим банкам до 5 грудня поточного року.  
За техніку, придбану у  грудні поточного року,  документи подаються 

уповноваженим банкам до 1 березня наступного року. 

З переліком техніки можна ознайомитись на сайті департаменту агропромислового розвитку  
Волинської ОДА або сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 

• Копію статуту ФГ (для юридичної  особи) або копію договору про створення сімейного 
фермерського господарства. 
• Заявку для отримання фінансової підтримки. 
• Копію платіжного доручення. 
• Акт приймання-передачі техніки та обладнання. 
• Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини(якщо техніка підлягає 
обов’язковій державній реєстрації). 

на безповоротній основі у розмірі 25+15 відсотків вартості придбаної через уповноважений  
банк  техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті 

приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату  
Заявка на 25 % за рахунок бюджетної програми 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників»  та  Заявка на 15% за рахунок бюджетної програми 2801230 

«Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» 

 



*5. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь  

(1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам 

(перші три роки після його створення) 

ФГ подають документи до Волинського  відділенням Укрдержфонду підтримки 

фермерських господарств  до 10 числа поточного місяця 

виділяється  бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь  (1 гектар) один раз 

виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі  

3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне ФГ 

 

1.Копію статуту ФГ(для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського 
господарства (завіряється головою фермерського господарства). 
2.Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності 
та/або користування земельною ділянкою. 
3.Копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн., а для ФГ, які зареєстровані в поточному році, — 
копію фінансового звіту за останній квартал (незалежно від обсягу чистого доходу (виручки). 
4.Довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі. 
5.Підтвердні документи про те, що відносно фермерського господарства не порушено справу про 
банкрутство, фермерське господарство не перебуває в стані ліквідації та не визнано банкрутом. 
 6. Згоду одержувача на збір та обробку персональних даних. 
7. Заявку на отримання субсидії. 
 



6. Додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом 

сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь 

застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою1 

розділу XIV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на 

користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі: 

0,9 мінімального страхового внеску - перший рік; 

0,8 мінімального страхового внеску - другий рік; 

0,7 мінімального страхового внеску - третій рік; 

0,6 мінімального страхового внеску - четвертий рік; 

0,5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік; 

0,4 мінімального страхового внеску - шостий рік; 

0,3 мінімального страхового внеску - сьомий рік; 

0,2 мінімального страхового внеску - восьмий рік; 

0,1 мінімального страхового внеску - дев’ятий та десятий роки. 

Така фінансова підтримка надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, в тому 

числі за рахунок коштів, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників 

відповідно до пункту 42 розділу VI Бюджетного кодексу. 

 

Порядок ще не затверджений 



ФГ подають документи до Волинського  відділенням Укрдержфонду підтримки фермерських 

господарств  до 10 числа поточного місяця 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у 

розмірі 12 000 грн в розрахунку на одного члена фермерського 

господарства, який є членом ФГ на момент надання заявки. 

Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське 

господарство не може перевищувати 40 000 грн 

1. Копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення 

сімейного фермерського господарства (завіряється головою фермерського господарства). 

2. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або 

користування земельною ділянкою. 

3. Копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн. 

 4. Довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі. 
5. Підтвердні документи про те, що відносно фермерського господарства не порушено справу про банкрутство, 

фермерське господарство не перебуває в стані ліквідації та не визнано. 

6. Згоду одержувача на збір та обробку персональних даних. 

7. Заявку на отримання субсидії. 

*7. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для 

фермерських господарств (крім новостворених) 

ФГ - голова якого  на 

момент подання 

заявки має вік  

до 35 років отримує  

субсидію  в сумі  

40 000 грн 



НАПРЯМИ: 

- кредити залучені до одного 

року, обсяг якого не перевищує 

500 тис.грн, для покриття 

виробничих витрат; 

 - кредити залучені до трьох 

років, обсяг якого не перевищує 

9 млн.грн, для придбання 

основних засобів с/г 

виробництва, здійснення витрат, 

пов’язаних з будівництвом і 

реконструкцією виробничих 

об’єктів сільськогосподарського 

призначення  

компенсація відсотків здійснюється Мін АПП 
щомісяця виходячи із суми сплачених відсотків 

через уповноважені банки 

Документи, які подаються до банку: 

- копію статуту ФГ (для юридичної  особи) або копію договору про 

створення сімейного фермерського господарства; 

- відомості з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно, 

що підтверджують право власності або користування земельною 

ділянкою; 

- копію фінансового документа, що  підтверджує наявність чистого 

доходу виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

останній рік; 

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено 

на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі; 

- згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком 

Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або 

містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим 

банком 

 
*8. Часткова компенсація - 1,5 облікової ставки Нацбанку за 

залученими у національній валюті кредитами, наданими 

уповноваженими банками 

     (не більше розміру передбаченого у договорі за мінусом 1%) 

  

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів 

компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх до 

Мінагрополітики, а реєстр за грудень попереднього 

року– до 10 лютого поточного року. 

 



 

 

 

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на 

поворотній основі надаєтьсяу розмірі, що не перевищує 

500 тис. гривень не більше ніж на 5 років  

 

 

 

Документи подаються до 

Волинського відділення 

Українського держаного 

фонду підтримки 

фермерських господарств 

1. Копія статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення 

сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу 

юридичної особи. 

2. Копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, 

або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності). 

3. Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою. 

4. Довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства. 

5. Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за 

встановленою формою. 

6. Довідкапро відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів. 

7. Копія заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки 

відповідності (у разі наявності). 

8. Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних 

насаджень (у разі наявності). 

9. Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки 

фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів 

Поворотна фінансова допомога 

фермерським господарствам 

Постанова 

КМУ  

від 

25.08.2004 

№ 1102 

* Про початок прийому документів буде додатково повідомлено в ЗМІ 



Постанова 

КМУ  

від 

15.07.2005 

№ 587  
(із змінами від 

30.01.2019) 

№91) 

до 80% витрат на придбання садивного 
матеріалу плодово-ягідних культур за умови 

закладення насаджень у поточному році 

 
Бюджетні кошти надаються суб’єктам 

господарювання, які займаються виноградарством, 
садівництвом і хмелярством, для часткової 

компенсації вартості будівництва, придбаних 
основних засобів і товарів, виконаних робіт та 

отриманих послуг  
   

документи 
подаються  

до 20 червня 
та  

20 листопада  
у відповідну 

Комісію 

 
 на будівництво холодильників з регульованим 
газовим середовищем та ємністю від 500 тонн 
для зберігання столових сортів винограду та 

плодів власного, придбання ліній товарної 
обробки плодів 

  

Наказом Мінагрополітики України від 28.01.2019 №24 на 2019 рік 

передбачено наступні напрямки фінансової підтримки 

(консультації за тел.: 0503771330 – Книш Олександр Сергійович)  



Постанова 

КМУ  

від 

01.03.2017 

№ 130  
(із змінами від 

30.01.2019 

№123) 

25 % вартості за 
техніку придбану з 
1 січня 2019 року 

-      заявка 
- копія платіжного доручення 
- акт приймання-передачі техніки та обладнання 
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів 

документи 
подаються до 

державних 
банків 

Заявки подаються до 5 грудня поточного року якщо 
техніка придбана до 1 грудня поточного року. 

Заявки подаються до 1 березня наступного року якщо 
техніка придбана з 1 грудня поточного року. 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва, 

вагонів для перевезення зерна, обладнання для 
виробництва біоетанолу та електороенергії з біомаси 

(консультації за тел.: 0503771330 – Книш Олександр Сергійович)  


