
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Програми підтримки  

галузі АПК 
 

Директор департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації  

Юрій Горбенко 
26.04.2018 року 



До реформи: 

Загальна кількість 

 рад - 412, з них: 

міських - 11 

селищних - 22 

сільських - 379 
 

 

На даний час: 

Загальна кількість  

рад - 244 

 

Об'єднані громади 40          +1 

  

Процес об‘єднання спричинив до необхідності по  

новому  подивитися на забезпечення потреб громади та на нові 

економічні можливості, якими можуть скористатися ОТГ, селяни, 

фермери, обслуговуючі кооперативи, комунальні підприємства  



 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 
Затверджена Постановою КМУ від  06.089.2014 року № 385 

 

Стратегія розвитку Волинської області  

на період до 2020 року 
Затверджена рішенням сесії обласної ради від 20.03.2015 №34/7 

 

Єдина комплексна стратегія та плану дій розвитку сільського господарства 

та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки 

 

Схвалено Національної  Радою Реформ 09. 11.2015 

Концепція розвитку сільських територій 

Затверджено розпорядженням КМУ від 23.09.2015 року №995-р 

План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій  

Затверджено розпорядженням КМУ від 19 липня 2017 року №489-р  



Із Стратегії області  5. ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО 

Операційні цілі 

5.1. Розвиток сільських територій 

5.2. Підвищення рівня інноваційної та 

інвестиційної спроможності сільських 

територій 

5.3. Розвиток підприємницького середовища та 

конкуренції на регіональних товарних ринках 

5.4. Раціональне використання природно-

ресурсного потенціалу 
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Із Стратегії Голобської громади 

Операційні цілі 

1.1. Покращення можливостей для розвитку малого 

бізнесу та залучення інвестицій 

1.2. Розвиток туризму 

2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств 

2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій 

2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях 
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Комплексна 

програма  

розвитку АПК 

Волинської 

області  на 

 2016-2020 роки 
 

затверджена 

рішенням сесії 

Волинської 

обласної ради 

 від 10.03.2016 

№3/23) із змінами 

 

5 напрямків - 

пільгове 

кредитування 

4 напрямки - 

дотації 

5 напрямків - 

часткове 

відшкодування 

вартості 

Стратегія 

розвитку 

Волинської 

області  

на період до 

2020 року 
 



КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ  АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

•БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЮ МІНІ-ДОЇЛЬНИХ ЗАЛІВ АБО 

МОЛОКОПРОВОДІВ (для фермерів) 

 
 

•ПРИДБАННЯ ТРАКТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ НЕ БІЛЬШОЮ 1,4 ТЯГОВОГО 

КЛАСУ ТА ПРИЧІПНОГО ІНВЕНТАРЮ (для фермерів, які мають в обробітку до 

50 га та ОСГ) 

 
 

•ЗАПОЧАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (молоді особи 

до 35 років – бізнес-план) 

 
 

•БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ  КАРТОПЛЕ-, ОВОЧЕ- 

ФРУКТОСХОВИЩ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(СПД, ФГ, ФОП) 

 
 

•БУДІВНИЦТВО ЗАБІЙНИХ ЦЕХІВ (СПД, ФГ, ФОП) 

 

КОМПЕНСАЦІЯ 

ВІДСОТКОВОЇ 

СТАВКИ АБО 

КОМІСІЇ ЗА 

ЗАЛУЧЕНИМИ 

КРЕДИТАМИ 

(у розмірі подвійної  

облікової ставки 

Національного 

банку України) 

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в департамент 

агропромислового розвитку облдержадміністрації (м. Луцьк, проспект Перемоги, 14). 

Для детальнішої інформації звертайтеся за тел. (0332)24 99 96.  

Контактна особа – 



 

Відшкодування відсотків кредитів комерційних банків у національній 

валюті   (2 облікові ставки НБУ) для фермерських (до 50 га землі) та 

власників особистих селянських господарств на придбання тракторів 

потужністю не більшою 1,4 тягового класу та причіпного інвентарю до них 

Детальна інформація на сайті: http://agrovolyn.com, або за тел. 067 334 45 42  

Контактна особа: Кравчук Алла Іванівна 

 

 

 

- 

Комерційні банки 

Для прикладу 

http://agrovolyn.com/


ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СУБВЕНЦІЙ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ  (рішення 

Волинської обласної ради від  14.07.2016    №  6/14  зі змінами )  

 

На умовах співфінансування у розмірі 

50 відсотків з обласного та  

50 відсотків з місцевих бюджетів        
(в межах виділених бюджетних асигнувань  

на поточний рік)  
 

9 

4 напрямки - дотації 

5 напрямків - часткове 

відшкодування 

вартості 



КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ  АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 

 

•ЗА УТРИМАННЯ ТЕЛИЦЬ ТА НЕТЕЛІВ, ЯКІ 

НАРОДИЛИСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ШТУЧНОГО 

ОСІМЕНІННЯ, І УТРИМУВАЛИСЯ В 

ГОСПОДАРСТВІ ДО  

•2-РІЧНОГО ВІКУ (ОСГ) 

 

 

•ЗА УТРИМАННЯ  

ТРИ І БІЛЬШЕ КОРІВ (ОСГ) 

 

 
 

 

ЗА ПОСІВ ЖИТА ТА ГРЕЧКИ ( ФГ, АФ) 

 
 

 

 

•ЗА ПОСАДКУ САДІВ І ЯГІДНИКІВ (ФГ, які мають в 

обробітку до 50 га, ОСГ) 

ДОТАЦІЯ 

ВИПЛАЧУЄТЬСЯ: 
 

до 1000 грн за 1 голову 

з обласного бюджету (ОБ) 

до 1000 грн на голову з 

місцевого бюджету(МБ)  

 
 

150 грн. на корову з ОБ 

150 грн на корову з МБ 
 

 

до 500 грн  за 1 га сходів 

озимого жита та гречки  

з ОБ + до 500 грн за 1 га з 

МБ 
 

до 5 тис.грн на 1 га з ОБ  

до 5 тис.грн на 1 га з МБ 

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в  

в районну державну адміністрацію, або в об’єднану територіальну громаду. 

ОТГ 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Дотація за посадку 

садів і ягідників до 

5 тис. грн на 1 га 

ФГ, (до 5 га посадки) 

для ФГ, які мають в 

обробітку  до 50 га 

землі  

Субвенції  

з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів 

Комплексної програми 
 

ОТГ 

ОТГ 

Дотація за посів 

жита та гречки з 

розрахунку до 500 

гривень   за 1 га 

сходів озимого 

жита та гречки 

За посів озимого 

жита та гречки 

За посадку садів 

і ягідників 

На умовах співфінансування 

 з районним бюджетом / 

бюджетом ОТГ 



РОЗВИТКУ  АПК   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати пакет документів в  

в районну державну адміністрацію, або в об’єднану територіальну громаду. 

ОТГ 
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ВАРТОСТІ ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ІН. ОБЛАДНАННЯ З ПЕРЕРОБКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (для сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів – далі СОК) 

 
1 

ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ ТА/АБО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ (СОК) 

 

  

 

ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ (виробникам органічної 

продукції) 

 

1 

 ЗАХОДІВ З ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ (АФ, ФГ) 

 

 
1  

ЗАХОДІВ З КОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ ПАСОВИЩ (ОТГ, спілкам ) 

  
 

до 50% вартості, але не 

більше 100 тис.грн з ОБ і 

до 100 тис.грн з МБ 

 

до 50% вартості, але не 

більше 100 тис.грн з ОБ і 

до 100 тис.грн з МБ 

  

до 50% вартості 

понесених витрат, але 

не більше ніж  

 50 тис.грн на 

 1 господарство з ОБ +50 

тис МБ 

    

до 30% понесених 

витрат ОБ+ 30 %МБ 

 
 

   до 30% понесених 

витрат ОБ+ 30 %МБ 
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Чому ми на всіх рівнях  

говоримо про сільськогосподарську  

обслуговуючу кооперацію??? 
Тому що: 

 

а/. на сьогодні кооператив - це єдиний механізм згуртування 

жителів  сільських громад навколо вирішення спільних  

проблем, незважаючи  на політичні, релігійні та інші фактори. 

 

б/. основні принципи розвитку сільськогосподарської 

кооперації на 100% співпадають з  основними чинники сталого 

розвитку  сільських громад  

 

в/. Голова ОТГ, староста мають інструмент вирішення  проблем 

………. 



Країна 
Зерно і 

зернопрод. 
Молоко і 

молокопрод. 
М’ясо і 

м’ясопрод.  
Ресурсне 

постачання 

Швеція 75% 80% 60% 99% 

Данія … 90% 92% … 

Фінляндія … 92% 75% 50% 

Нідерланди 45% 35% 85% 82% 

Франція 70% 50% … 23% 

Німеччина 55% 30% 60% 57% 

Канада 45% 63% 20% 59% 

США 32% 43% 20% 86% 

МІСЦЕ КООПЕРАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ  

РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ 

Близько 2/3 сільськогосподарської продукції переробляється 

та/або реалізується коперативними/асоціативними 

господарськими об’єднаннями в країнах: 



ОТГ 

Підтримка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

-часткове відшкодування вартості холодильного 

та іншого обладнання з переробки 

сільськогосподарської продукції   
в розмірі  до 50% вартості, але не більше 100 тис. грн.   

 

- вартості техніки та/або обладнання для 

сільськогосподарських робіт  
в розмірі  до 50% вартості, але не більше 100 тис. грн.   

ОТГ 



ОТГ 

ОТГ 

Часткове відшкодування  вартості 

послуг із сертифікації виробникам 

органічної продукції 

Часткове відшкодування 

вартості послуг із 

сертифікації до 50% 

вартості понесених 

витрат, але не більше 

ніж  50 тис.грн на 1 госп.  
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Субвенція на  охорону родючості ґрунтів 

Фінансова підтримка 

заходів із вапнування 

кислих грунтів  

30 % обласний бюджет 

30 % - бюджет ОТГ 

40% - суб’єкт підприємницької 

діяльності 

30 % обласний бюджет 

30 % - бюджет ОТГ 

40% - громадські організації 

Фінансова підтримка заходів із 

корінного покращення 

природних  пасовищ 



КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 2016 – 2020 РОКИ (рішення Волинської обласної ради від 10.03.2016 № 3/23)  

ЧАСТКОВЕ ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ  

КОРІВ І ТЕЛИЦЬ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

Детальна інформація: 

 ДП “Облплемоб’єднання”  

РАЙОННИЙ ТА БЮДЖЕТИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Пункт штучного 

осіменіння 

ОТГ 



ОБЛАСНА ПРОГРАМА "ВЛАСНИЙ ДІМ" НА 2018-2020 РОКИ  

Детальна інформація: Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» за тел.(0332) 242 397 

Будівництво, добудова 

та   реконструкція 

житла 

Будівництво 

господарських споруд 

Підведення інженерних 

мереж багатодітним сім’ям безвідсотково 

300 тис. грн - для спорудження нового житлового будинку,  

150 тис. грн - для реконструкції житлового будинку або для добудови незавершеного будівництва; 

200 тис. грн - для придбання житла. 

50 тис. грн - для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. 



Надання пільгових кредитів сільським мешканцям під 3 відсотки річних 
Надання пільгових кредитів сільським мешканцям під 3 відсотки річних до 10 років 

(черговість для отримання позики встановлюється у районі / об’єднаній територіальній громаді) 

(черговість для отримання позики встановлюється у районі або ОТГ) 

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки  

Затверджена сесією обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/15 

Із 40 ОТГ у 9 розроблена і затверджена 

Програма “Власний дім” 

Виділено кошти на 2018 рік: 

Боратинська 220 тис.грн; 

Зимнівська 33 тис.грн; 

Зарічанська 55 тис.грн. 

передбачено 

Поворська - 50 тис.грн; 

Головненська – 20 тис.грн; 

Прилісненська – 50 тис.грн. 

 



Надання пільгових кредитів сільським мешканцям під 3 відсотки Фінансова 
Фінансова підтримка надається : 

- фізичним оcобам-підприємцям надається у розмірі до 200 тис. грн терміном до 3-ох років і з 

відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року з урахуванням передбачених 

бізнес-планом термінів повернення кредиту 

- суб’єктам господарювання надається у розмірі до 500 тис. грн терміном до 5-и років і з 

відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року з урахуванням передбачених 

бізнес-планом термінів повернення кредиту. 

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки  

Внесено зміни сесією обласної ради від квітня 2018 року № 19/17 

Всього 

коштів, 

тис.грн 
2018 2019 2020 

Фінансова підтримка 

суб’єктів господарювання 

агропромислового 

комплексу на зворотній 

основі у вигляді пільгових 

кредитів на реалізацію 

бізнес-планів. 

обласний 

бюджет  
15000 3000 5000 7000 

місцеві 

бюджети  
15000 3000 5000 7000 



Інформація про залученння коштів 

 з бюджетів ОТГ на фінансування програм  

підтримки АПК за 2017 рік 

 

  

Об’єднані 

територіальні 

громади 

Дотація за утримання 3 і більше корів 
Здешевлення вартості 

штучного осіменіння 

Обласний бюджет  Бюджет ОТГ  Бюджет ОТГ 

Передбачено Використано Передбачено  Використано Передбачено  Використано 

1 Велицька ОТГ 32 000 29100 32 000 29100     

2 Голобська ОТГ 16 500 16500 16 500 16500 21800 11800 

3 Зимнівська ОТГ 10 500 6750 15 000 6750     

4 Смолигівська ОТГ 1 650 1650 1 650 1650     

5 Устилузька ОТГ 12 900 12150 12 900 12150 12500 11500 

6 Княгининівська 3 900 2850 3 900 2850     

7 Шацька ОТГ 8 700 8700 15 000 8700 8500 4200 

Всього 86150 77700 96950 77700 42800 27500 

грн 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ПРОПОНУЄМО  

В  ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: 
 

1 . Розробити Комплексну програму  розвитку  села  та 

Порядок використання коштів на умовах 

співфінансування  з обласним бюджетом та сесійно їх 

затвердити . 

 

2. Розробити Програму підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі "Власний дім" та Порядок 

використання коштів на умовах співфінансування з 

обласним бюджетом та сесійно їх затвердити . 

 

3.Передбачити посаду спеціаліста з розвитку сільських 

територій. 



На Волині стартував проект  
«Аграрні розписки» 

Аграрна розписка – новий 
фінансовий інструмент доступу до 

фінансових  та матеріально-
технічних ресурсів під заставу 

майбутньої сільськогосподарської 
продукції 

Навчальні семінари пройшли у 13 районах 
області, до яких залучено близько 300 осіб 

На Волині зареєстровано дві аграрні розписки на суму 
2 та 13  млн. грн. Застава - майбутній врожай озимого 

ріпаку (площа посіву 100 га та 600 га).   



Програма східного  

партнерства Білорусь-Україна 

2018 рік 

●Ключ до  успіху. Підвищення рівня доходів малих і 

середніх підприємств через розвиток обслуговуючої 

кооперації  

 

 
 1.Створення інформаційної бази виробників  

плодоовочевої продукції 

2. Навчальний компонент 

3 Створення 3 обслуговуючих кооперативів 



 

Вигоди від співпраці  

департаменту АПР ОДА, громад, проектів,  

партнерів аграріїв 

Сприяння в активізації підприємницької діяльності  

Вирішення проблем зайнятості населення 

Вирішення проблем збуту агропродукції 

Зростання обсягів відрахувань податків і 
зборів до місцевого бюджету 

Сприяння розвитку інфраструктури 
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ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ 

У Державному бюджеті України  

на 2018 рік на програми підтримки для виробників 

сільськогосподарської продукції  

буде виділено 6,3 млрд гривень загального фонду 



ОТГ 

компенсація 70 % вартості придбаного 
обладнання із зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції для СОКів, 
шляхом видачі простого векселя, 

авальованого Мін АПП  
(не більше 3 млн грн. на один кооператив) 

Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

Останній термін подання 

до 15 листопада: 

- в паперовому вигляді - 
департаменту АПР ОДА 

- в електронному вигляді – 
Мін АПП 

- заявка; 
- копія статуту  СОК; 
- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена СОК; 
- довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів; 
- згода щодо надання інформації для державного банку; 
- копія договору з постачальником обладнання; 
- копії документів, що підтверджують оплату ПДВ та 30 відсотків вартості обладнання; 
- копія векселя, виписаного постачальнику обладнання; 
- копії підтвердних документів щодо одержання обладнання  

Не менше 20 членів кооперативу 

Обов’язковий член – фермерське господарство 

Земельний банк до 100 га на кожного члена 

Зареєстровані права на земельні ділянки 

Кооперативи молочарського, плодово-ягідного напрямку  

30 %  вартості 
обладнання + ПДВ 

сплачує кооператив 

Постанова КМУ  

від 07.02.2018 № 106 



Постанова 

КМУ  

від 07.02.2018  

№ 106 
 

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва для ФГ 

 40 % вартості техніки та обладнання (без ПДВ) 

 

Земельний банк до 500 га 

Чистий дохід (виручка) за останній рік до 15 млн. грн. 

Документи подаються державному банку до 5 грудня поточного року.  
Техніка придбана з 1 грудня поточного року,  документи подаються до 1 березня наступного року. 

З переліком техніки можна ознайомитись на сайті департаменту АПР 

• 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. 

на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної через державний банк  
техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті 

приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату 



Постанова 

КМУ  

від 07.02.2018  

№ 106 

Часткова компенсація вартості  закупленого у суб’єктів насінництва насіння 

сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане для 
ФГ 

80 % вартості насіння   

(без ПДВ) але не більше 30 000 

гривень на одне господарство 

Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств  

 

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

фермерського господарства. 

- Документи, що підтверджують право власності та/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 податків, зборів. 

- 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. 

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння. 

- Акт про висів придбаного насіння. 

 

Земельний банк до 500 га 

Чистий дохід (виручка) за останній рік до 15 млн. грн. 

 

Документи подаються державному банку 

двічі на рік до 1 червня та  

до 1 листопада року 

 

З переліком суб’єктів насінництва можна ознайомитисьапосиланням____________________ 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018  

№ 106 

Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств  

НАПРЯМИ: 

- кредити залучені до одного року, 

обсяг якого не перевищує 500 000 

гривень, для покриття виробничих 

витрат; 

 - кредити залучені до трьох років, 

обсяг якого не перевищує 9 000 000 

гривень, для придбання основних 

засобів с/г виробництва, здійснення 

витрат, пов’язаних з будівництвом і 

реконструкцією виробничих об’єктів 

сільськогосподарського призначення  

Земельний банк до 500 га 

Чистий дохід (виручка) за останній рік до 15 млн. грн. 

компенсація відсотків здійснюється Мін АПП щомісяця виходячи із 
суми сплачених відсотків через державні банки 

Документи, які подаються до державного банку 

- копію статуту ФГ (для юридичної  особи) або 

копію договору про створення сімейного 

фермерського господарства; 

- документи, що підтверджують право власності 

та/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 податків, зборів; 

- Заявку для отримання фінансової підтримки  

 
Часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті 

кредитами, наданими державним банком 1,5 облікової ставки Нацбанку  

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

 



Постанова 

КМУ  

від 

07.02.2018  

№ 106 

Часткова компенсація витрат 

сільськогосподарським дорадчим службам 

90 відсотків вартості, але не більше ніж 

10 000 гривень 
 

Фінансова підтримка розвитку фермерських 

господарств  

Земельний банк ФГ до 500 га 

Чистий дохід (виручка) ФГ за останній рік до 15 млн. грн. 

Наданням дорадчих послуг за 

напрямами: агрономія, 

ветеринарія, зоотехнія, 

бухгалтерський облік, маркетинг, 

юридичні консультації 

Дорадча служба (внесена до Реєстру 

дорадчих служб); 

Дорадники, експерти дорадники (внесені 

до реєстру  сільськогосподарських 

експертів дорадників) 



Постанова 

КМУ  

від 

25.08.2004 

№ 1102 

Поворотна фінансова допомога фермерським господарствам 

ФГ необхідно звернутися до 

Волинського  відділення 

Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств   

за адресою м. Луцьк пр. Перемоги,14 

з пакетом документів 

Поворотна фінансова допомога  

фермерським господарствам 

Комісія Українського 

державного фонду підтримки 

фермерських господарств 

розглядає реєстри, подані 

регіональними комісіями, та 

проводить конкурсний відбір 

Поворотна фінансова підтримка надається не більше ніж 
на 5 років 

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на 
поворотній основі надається у розмірі, що не 
перевищує 500 тис. гривень. 

Фермерське господарство надає в заставу майно (рухоме, 
нерухоме). 

Волинське відділення 

Укрдержфонду 

формує реєстр ФГ, 

що претендують на 

одержання фінансової 

підтримки. 

Заявку, Копію статуту ФГ, або копію договору про створення сімейного фермерського господарства, Копії 

документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, Довідку про реквізити 

банківського рахунку фермерського господарства, Баланс та звіт про фінансові результати фермерського 

господарства за останній звітний період за встановленою формою, Довідку про відсутність (наявність) 

заборгованості з податків і зборів, Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання 

фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів; Пропозиція 

фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.  

Копії документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства. 



Постанова 
КМУ  

від 07.02.2018 
№ 107 

4. Дотація за молодняк надається на безповоротній 
основі громадянам, які утримують молодняка ВРХ 

 до 13-ти місячного віку 

2 500 грн. за голову 
Журнал обліку 

фізичних осіб – власників 
тварин для отримання дотації 

за молодняк 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи, 

ідентифікаційний 

код 

Місце 

проживання 

Номер поточного 

рахунку, відкритого у 

банку, найменування 

відділення банку 

Ідентифікаційний 

номер молодняку 

великої рогатої 

худоби, серія і номер 

паспорта тварини  

Вік 

тварини 

(повних 

місяців)  

Дата 

прийняття 

документі

в 

Дата 

першого 

подання 

документів 

Підпис 

фізичної 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВІДОМІСТЬ 
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк подається до департаменту АПР до 5 травня 2018 р   

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 

ідентифікаційний код, 

 номер поточного рахунку, найменування 

відділення банку 

Ідентифі-

каційний 

номер 

тварини 

Нарахована дотація за період 

утримання 

Сума нарахованої дотації, 

грн 

від                         

1 до 5 

місяців, 

грн 

від  

5 до 9 

місяців, 

грн 

від  

9 до 13 

місяців, 

грн 

усього згідно із поперед-

ньою Відомістю 

1 2 3 4 5 6 7 8 



http://agrovolyn.gov.ua/ 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

. 

 

Аграрне відомство     

ЗАПРОШУЄ: 

ДО   СПІВПРАЦІ, 

ДО   ПАРТНЕРСТВА  !!! 

+38 067 334 45 42 

post@agro.voladm.gov.ua 

                  

http://agrovolyn.gov.ua 
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