
Каталог програм 2021
державної допомоги фермерським  
господарствам та іншим агропідприємствам 
плодоовочевого та медового напрямів

Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), фінансується Міністерством міжнародних 
справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).

Зрозуміло навіть школярам!



Передмова

Для започаткування або розвитку бізнесу важливо залучати зовнішнє фінансування. Навіщо?

Насамперед, впроваджувати технології, які економлять час та фізичні зусилля, які забезпечують 

збільшення врожайності та зменшення втрат особливо через зміни клімату, які сприяють отриманню 

доданої вартості та є дружніми до навколишнього середовища.

На даний час фінансова підтримка у вигляді компенсацій за понесені витрати та недорогих кредитів 

(придбання техніки, обладнання, садивного матеріалу тощо) є доступною здебільшого для зареєстро-

ваного с.-г. бізнесу, який на 80% і більше представлений чоловіками. За даними клієнтської бази UHBDP 

жінки у два рази рідше мають зареєстрований бізнес, ніж чоловіки.

Дана брошура створена в рамках ґендерного компоненту Українського проєкту бізнес розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP). Ґендерний компонент UHBDP працює в напряму розширення економіч-

них можливостей сільських жінок, в тому числі в напряму покращення умов доступу до фінансування.

Розробка даної брошури насамперед полягала у досягненні двох цілей

1. Допомогти офіційно зареєстрованому малому агробізнесу плодоовочевого та медового напрямів 

зорієнтуватися у спектрі програм державної фінансової допомоги та дізнатися про основні вимоги 

тих програмам, які є найбільш привабливими з особистої точки зору кожного та кожної;

2. Сприяти кращому розумінню власників та власниць особистих селянських господарств щодо мож-

ливостей, які доступні для офіційно зареєстрованого бізнесу.

Наразі перед сільськими жінками є більше перешкод, ніж перед чоловіками, щодо залучення зовніш-

нього фінансування у бізнес через їх низьку представленість у зареєстрованому бізнесі.

Важливі дані:

 → 31 484 кількість с.-г. виробників в клієнтській базі с.-г. виробників UHBDP у 4-х областях.

 → 11%, 19% відсоток жінок та чоловіків, хто мають зареєстрований бізнес (клієнтська база UHBDP).

 → 52%, 48% питома частка жінок та чоловіків серед сільського населення України (за даними Держстату)1.

 → 4 000 000 кількість особистих селянських господарств в Україні на 2019 рік2.

 → 19% та 81% співвідношення сільгосп бізнесів, які керуються жінками та чоловіками відповідно (за да-

ними ЄДРПОУ на 2020)3.

 → При річному опитуванні UHBDP у 2018 році 19% жінок та 18% чоловіків повідомили, що вони чули про 

державні програми фінансової підтримки. У 2021 році при річному опитуванні вже 46% жінок та 59% 

чоловіків повідомили, що вони чули про держпрограми.

 → Жінка, яка має зареєстрований бізнес, має більше шансів дізнатися про державні програми під-

тримки бізнесу у порівнянні із жінкою із незареєстрованим бізнесом. Для чоловіків існує однакова 

вірогідність дізнатися про державні програми не зважаючи на наявність чи відсутність реєстрації 

бізнесу (річні опитування UHBDP).

1  Статистичний збірник «Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня», Державна служба статистики 
України, 2021, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_rpn21_ue.pdf

2 Держстат України, 2029 рік, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/osg/osg_reg/osg_reg_u/osg_reg_0119_u.html

3 Звіт «Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020», ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ДАНИХ»,  
https://socialdata.org.ua/napryamki/doslidzhennya/edrpou-gender-2020 (Вирощування однорічних та дворічних культур. Вирощуван-
ня багаторічних культур. Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність. Змішане сільське господарство).

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_rpn21_ue.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/osg/osg_reg/osg_reg_u/osg_reg_0119_u.html
https://socialdata.org.ua/napryamki/doslidzhennya/edrpou-gender-2020 
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Зміст

А. Фінансова підтримки розвитку фермерських господарств  

(субсидія на 1 га для новостворених СФГ/ФГ)

Швидкий орієнтир про «Що-Кому»

QR-коди та посилання до постанов

Контакти департаментів АПР (агро-промислового розвитку)

Уповноважені банки

Контакти обласних Фондів підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі

Контакти регіональних відділень Фонду підтримки фермерів

Партнерські організації UHBDP

Фінансова підтримка розвитку тваринництва та переробки (бджоли, дотація)

А. Закладання садів, ягідників та виноградників. Потужності для зберігання та пе-

реробки (часткове відшкодування: садивний матеріал та проведені роботи)

Б. Фінансова підтримки розвитку фермерських господарств  

(часткова компенсація дорадчих послуг для новостворених СФГ/ФГ)

Б. Закладання садів, ягідників та виноградників. Потужності для зберігання та пе-

реробки (побудовані та реконструйовані об’єкти)

В. Фінансова підтримки розвитку фермерських господарств  

(часткова компенсація дорадчих послуг для НЕ новостворених СФГ/ФГ)

В. Закладання садів, ягідників та виноградників. Потужності для зберігання та пе-

реробки (лінії, техніка та обладнання)

ПОСТАНОВА 106

ПОСТАНОВА 107

ПОСТАНОВА 587

7

6

13

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки  

вітчизняного виробництва

ПОСТАНОВА 130

15

Здешевлення кредитів, взятих в комерційних банках

ПОСТАНОВА 300

17

Компенсація ЄСВ для СФГ

ПОСТАНОВА 565

19

21

9

24

А. Надання підтримки фермерським господарствам (поворотна основа)

Б. Надання підтримки фермерським господарствам (безповоротна основа)

ПОСТАНОВА 1102

28

31

А. Доступні кредити для мікро- та малого бізнесу (не новостворені)

Б. Доступні кредити для мікро- та малого бізнесу (новостворені)

ПОСТАНОВА 28. ПРОГРАМА 5-7-9

34

36

А. Власний дім / Сільське подвір’я (про бізнес)

Б. Власний дім / Сільське подвір’я (надання довгострокових кредитів  

індивідуальним забудовникам житла на селі)

ПОСТАНОВА 1597

38

40

Підтримка виробників органічної продукції (постанова не прийнята, приведена 

інформація взята з різних джерел мережі Інтернет)

Підтримка виробництва нішевих с-г культур (гречка)

Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції

Підтримка виробників картоплі

Відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Підтримка сільськогосподарських товаровиробників,  

які використовують меліоративні землі

Форми реєстрацій бізнесу – Спрощена система та ОСГ

АНОНС. Програми, анонсовані у 2021 році,  
              але на момент формування брошури не є прийнятими
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Швидкий орієнтир про «Що Кому»

Програми
фізичні особи

ОСГ
СФГ ФГ ФОПи

інші юридичні 
особи

1597

кредит на житло до 10-30 років 
під до 3% річних 100 000–450 000 грн.

- -

кредит на бізнес до 10 років 
під 3% річних до 100 000 грн.

- -

106 -

субсидія на 1 га до 100 000 грн.
компенсація витрат на дорадчі 
послуги до 36 000 грн або 
до 10 000 грн. за один договір

- -

107 -
дотація за наявні бджолосім’ї
до 60 000 грн.

130 -
компенсація вартості с.-г. вітчизняних техніки та обладнання
25% без урахування ПДВ

300 -
здешевлення відсотків кредитів
орієнтовно на 12%

565 -
доплата
частини ЄСВ

- - -

587
-

компенсація вартості посадкового матеріалу 
до 80% без урахування ПДВ

компенсація витрат на шпалеру та краплинне зрошення
до 50% без урахування ПДВ

компенсація витрат на будівництво та реконструкцію
до 50% без урахування ПДВ до 60 000 000 грн.

компенсація витрат на техніку та обладнання
до 30% без урахування ПДВ до 60 000 000 грн.

1102 -

кредит до 500 000 грн.
до 5 років під 0% річних

- -

+ безповоротна допомога
по 7 інших напрямках

- -

28 -

кредит + здешевлення відсотків за кредитом
3% -5% -7% -9% до 200 000 Євро в гривневому еквіваленті
можливість скористатися фондом розвитку підприємництва 
у разі відсутності застави

На які цілі? Субсидія на 1 га

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

100 000 грн на одне господарство

Деталі розміру допомоги
5 000 грн/га надається одноразово впродовж 3-х років  
з моменту створення

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

 ` Новостворені (перші три роки після створення)

 ` Зареєстровані НЕ в поточному році ФГ/СФГ, яке 

 → має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн

 → має у власності та/або користуванні землі с.-г. призначення

 ` Зареєстровані в поточному році ФГ/СФГ, 

 → у власності та/або користуванні якого перебувають  
землі сільськогосподарського призначення 

 → незалежно від обсягу чистого доходу (виручки)

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Регіональне відділення Фонду підтримки фермерів

Терміни подачі До 30 жовтня

Терміни отримання  
допомоги

Орієнтовні терміни 25.07.2021 та 05.12.2021

Механізм виконання програми

1. Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри но-
востворених ФГ/СФГ і подають їх до 10 числа поточного місяця 
Укрдержфонду 

2. Укрдержфонд перевіряє наявність заборгованості перед Укр-
держфондом та його регіональними відділеннями та формує 
двічі на рік до 1 липня та 10 листопада перелік новостворених 
фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії та 
надсилає його ДПС з метою проведення перевірки.

А. Фінансова підтримка  
розвитку фермерських господарств  
(субсидія на 1 га для новостворених СФГ/ФГ)

ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384 7
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни отримання  
допомоги (продовження)

3. ДПС надає інформацію протягом п’яти календарних днів.

4. Укрдержфонд виключає новостворені ФГ/СФГ, щодо яких вияв-
лено наявність обставин, і формує до 10 липня та 20 листопада 
зведений реєстр новостворених ФГ/СФГ на отримання бю-
джетної субсидії, який подає МінАПК.

5. Мінекономіки затверджує до 15 липня та 25 листопада розпо-
діл бюджетних коштів, передбачених та спрямовує протягом 
п’яти робочих днів з дати затвердження бюджетні кошти до 
Укрдержфонду.

6. Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання 
коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки но-
востворених ФГ/СФГ та протягом двох робочих днів інформує 
МінАПК про перерахування коштів.

Інше важливе Документи:

1. копія статуту ФГ або копію договору / декларації про створен-
ня СФГ

2. копія фінансового документа, що підтверджує наявність чи-
стого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а ФГ/
СФГ, які зареєстровані в поточному році, – копія фінансового 
звіту або податкова декларацію платника податку за останній 
звітний період

3. відомість з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, що підтверджують право власності та/або користуван-
ня земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки

ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384

На які цілі? Часткова компенсація дорадчих послуг

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

36 000 грн

Деталі розміру допомоги Надається одноразово впродовж 3-х років з моменту створення

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

 ` Новостворені (перші три роки після створення)

 ` Зареєстровані НЕ в поточному році ФГ/СФГ, яке 

 → має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн

 → має у власності та/або користуванні землі с.-г. призначення

 ` Зареєстровані в поточному році ФГ/СФГ, 

 → у власності та/або користуванні якого перебувають  
землі сільськогосподарського призначення 

 → незалежно від обсягу чистого доходу (виручки)

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Уповноважені банки

Терміни подачі До 15 листопада

Терміни отримання  
допомоги

Якщо документи прийняті до 10 числа поточного місяця, то в кінці 
поточного місяця. Крайній термін – кінець грудня поточного року.

Механізм виконання програми:

1. Уповноважені банки формують реєстри одержувачів щомісяця 
до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, та 
подають їх до МінАПК.

2. МінАПК формує щомісяця до 15 числа, але не пізніше 25 ли-
стопада поточного року, перелік одержувачів та затверджує 
протягом десяти робочих днів, але не пізніше 10 грудня поточ-
ного року, розподіл бюджетних коштів.

Б. Фінансова підтримка  
розвитку фермерських господарств (часткова компенсація 
дорадчих послуг для новостворених СФГ/ФГ)

ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 3848 9
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни отримання  
допомоги (продовження)

3. МінАПК перераховує з рахунка, відкритого в Казначейс тві, 
уповноваженим банкам бюджетні кошти (в постанові не вказа-
но в який термін).

4. Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати 
отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні 
рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує 
МінАПК про перерахування коштів.

Інше важливе Документи:

1. копія статуту ФГ або копію договору / декларації для СФГ

2. копія фінансового документа, що підтверджує наявність чи-
стого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік

3. ккопія сертифіката на право надання дорадчих послуг, вида-
ного сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстро-
вана відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність” та з якою укладено договір

4. копія договору про надання дорадчих послуг

5. копія акту про надання дорадчої послуги

6. копія платіжного доручення про оплату послуг  
згідно з договором

Дорадник має бути в реєстрі дорадників - https://minagro.gov.ua/
ua/file-storage/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-
doradnikiv

На які цілі? Часткова компенсація дорадчих послуг

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

90% від суми договору за кожним договором

Деталі розміру допомоги не більше 10 000 грн за кожен договір

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

НЕ новостворені ФГ/СФГ (з моменту реєстрації пройшло більше 
трьох років), яке 

 → має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн

 → має у власності та/або користуванні землі с.-г. призначення

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Уповноважені банки

Терміни подачі До 15 листопада

Терміни отримання  
допомоги

Якщо документи прийняті до 10 числа поточного місяця, то в кінці 
поточного місяця. Крайній термін – кінець грудня поточного року.

Механізм виконання програми:

1. Уповноважені банки формують реєстри одержувачів щомісяця 
до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, та 
подають їх до МінАПК.

2. МінАПК формує щомісяця до 15 числа, але не пізніше 25 ли-
стопада поточного року, перелік одержувачів та затверджує 
протягом десяти робочих днів, але не пізніше 10 грудня поточ-
ного року, розподіл бюджетних коштів.

3. МінАПК перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, 
уповноваженим банкам бюджетні кошти (в постанові не вказа-
но в який термін).

В. Фінансова підтримка  
розвитку фермерських господарств (часткова компенсація 
дорадчих послуг для НЕ новостворених СФГ/ФГ)

ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384
ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 38410 11
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни отримання  
допомоги (продовження)

4. Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати 
отримання коштів від МінАПК перераховує їх на поточні ра-
хунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує 
МінАПК про перерахування коштів. 

5. Мінекономіки затверджує до 15 липня та 25 листопада розпо-
діл бюджетних коштів, передбачених та спрямовує протягом 
п’яти робочих днів з дати затвердження бюджетні кошти до 
Укрдержфонду.

6. Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання 
коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки но-
востворених ФГ/СФГ та протягом двох робочих днів інформує 
Мінекономіки про перерахування коштів.

Інше важливе Документи:

1. копія статуту ФГ або копію договору/декларації для СФГ

2. копія фінансового документа, що підтверджує наявність чи-
стого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік

3. копія сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого 
сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована від-
повідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність” та з якою укладено договір

4. копія договору про надання дорадчих послуг

5. копія акту про надання дорадчої послуги

6. копія платіжного доручення про оплату послуг згідно  
з договором

Дорадник має бути в реєстрі дорадників – https://minagro.gov.ua/
ua/file-storage/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-
doradnikiv

ПОСТАНОВА № 106-В ВІД 07.02.2020 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 386ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384
ПОСТАНОВА 107 ВІД 07.02.2018ПОСТАНОВА 106 ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 38412 13

На які цілі? дотація за наявні бджолосім’ї

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

до 60 000 грн одному отримувачу

Деталі розміру допомоги Дотація надається за наявні в поточному році бджолосім’ї,

 → кількість яких складає від 10 до 300 бджолосімей

 → передбачено 200 грн/бджолосім’ю

 → якщо бджолосімей більше ніж 300, розмір дотації  
складе 60 000 грн

Дотація нараховується:

 → для фізичних осіб та ФОПів (в т. ч. СФГ) на ту кількість 
бджолосімей, що зазначена у ветеринарно-санітарному 
паспорті пасіки, обстеження якої було проведено Дер-
жпродспоживслужбою у поточному році

 → для юридичних осіб на ту кількість бджолосімей, що за-
значена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки та у 
формі № 24

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

 ` Юридичні особи

 ` Фізичні особи-підприємці, в т.ч. СФГ

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Виконавчий орган сільської / селищної / міської ради

Терміни подачі До 1 жовтня

Терміни отримання  
допомоги

Точні дати отримання допомоги в законі не вказано. Орієнтувати-
ся слід не раніше ніж на першу половину листопада:

 → До 15 жовтня органи місцевого самоврядування складають 
відомість та подають її структурним підрозділам.

 → Протягом 10 робочих днів структурні підрозділи узагальнюють 
дані з відомостей і подають до Мінагрополітики зведену відо-
мість.

Фінансова підтримка  
Фінансова підтримка розвитку тваринництва та переробки 
(бджоли, дотація)
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни отримання  
допомоги (продовження)

 → Протягом 10 робочих днів Мінагрополітики узагальнює подані 
зведені відомості, затверджує розподіл бюджетних коштів між 
структурними підрозділами та спрямовує бюджетні кошти.

* Структурні підрозділи здійснюють через банки розподіл  
  бюджетних коштів між заявниками.

Інше важливе Документи (документи, подані не в повному обсязі та оформлені з 
порушенням вимог законодавства, повертаються заявнику протя-
гом п’яти робочих днів):

 ` для всіх

 → заява

 → копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

 → копія рішення про державну реєстрацію потужності

 ` для юридичних осіб та ФОПів

 → копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої 
банком (юридичні особи та ФОПи)

 ` для юридичних осіб

 → копія звіту про виробництво продукції тваринництва 
(форма № 24) на останню звітну дату на момент подання 
документів

 ` для ФОПів (в т.ч. СФГ) та фізичних осіб

 → довідка, видана органом місцевого самоврядування, про 
реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджоло-
сімей на останню звітну дату на момент подання документів

 ` для фізичних осіб

 → копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку 
(фізичні особи)

 → копія паспорта громадянина України (фізичні особи)

 → копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду  
(фізичні особи)

ПОСТАНОВА № 106-В ВІД 07.02.2020 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 386ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384
14 15ПОСТАНОВА 107 ВІД 07.02.2018 ПОСТАНОВА 130 ВІД 01 .03.2017 РЕДАКЦІЯ ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 2021 Р. № 205

Часткова компенсація  
вартості сільськогосподарської техніки  
вітчизняного виробництва

На які цілі?
Часткова компенсація вартості техніки та обладнання,  
що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

У 2021 році 60 000 000 грн на одне господарство
(10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати протягом  
бюджетного року, встановленої на 1 січня поточного року)

Деталі розміру допомоги
25% за придбану техніку / обладнання.

 → Вартість визначається за даними в актах приймання-пере-
дачі та інших документах, що підтверджують оплату через 
уповноважений банк та без урахування ПДВ.

 → Програма розповсюджується на техніку та обладнання, які 
на момент здійснення через уповноважений банк оплати 
на їх придбання, були включені до переліку, розміщеного на 
офіційному веб-сайті МінАПК.

Приклад розрахунку.

Вартість обладнання з ПДВ складає 600 000 грн., де

 → 100 000 грн - розмір ПДВ

 → 500 000 грн - вартість без ПДВ

 → Сплатити треба всі 600 000 грн

 → 125 000 грн - держава поверне господарству  
через уповноважений банк

 → 20.8% - по факту буде зекономлено  
від загальної попередньої вартості

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Юридичні особи та ФОПи

 → основна діяльність – постачання с-г товарів, вироблених на 
власних або орендованих основних засобах за умови, що пи-
тома вага вартості таких с-г товарів становить не менше 75% 
вартості всіх товарів

 → для неновостворених с.-г. товаровиробників – поставлених 
ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових 
періодів сукупно (місяців)

 → для новостворених, які провадять господарську діяльність 
менш як 12 календарних місяців, – за результатами кожного 
окремого звітного періоду.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Уповноважені банки (39 банків на 01.08.2021).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-2013-п#n9
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни подачі

 → до 5 грудня поточного року – за техніку / обладнання,  
придбаних до 1 грудня поточного року.

 → до 1 квітня наступного року – за техніку / обладнання,  
придбаних з 1 грудня поточного року

Терміни отримання  
допомоги

Орієнтовно до 28 числа поточного місяця.

Механізм:
 → уповноважені банки формують реєстр с.-г. товаровиробни-
ків щомісяця до 10 числа та подають його в електронному та 
паперовому вигляді до МінАПК.

 → МінАПК щомісяця до 25 числа спрямовує бюджетні призначен-
ня уповноваженим банкам.

 → уповноважені банки протягом 3-х банківських днів з дати 
отримання бюджетних коштів від МінАПК перераховують їх на 
поточні рахунки с.-г. товаровиробників та протягом 5-и робо-
чих днів повідомляють про це МінАПК.

 → у разі недостатності бюджетних коштів визначається залишок 
доплати, який виплачується в наступному звітному періоді 
(місяці).

Інше важливе Документи:

1. заявка – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17#n18 – 
форма визначається МінАПК

2. копія платіжного доручення

3. копія акту приймання-передачі

4. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо він 
підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації

5. довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 
справленням яких покладено на контролюючі органи.

До переліку включаються техніка та обладнання, що виробля-
ються заводами-виробниками, які є

 → резидентами України не менш як два роки

 → питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням 
відрахування на соціальні заходи у складі собівартості про-
дукції становить не менш як 8%

 → мають конструкторсько-технологічну документацію та/або 
зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку 
та обладнання, відображене в балансі

 → здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, 
деталей і комплектувальних виробів та/або використовують 
такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготов-
лені на території України, відповідно до переліку технологічних 
операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання

 → здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування 
техніки та обладнання.

Механізм включення обладнання до переліку на здешевлення:

 → заявки щодо включення до переліку в поточному році по-
даються МінАПК до 31 жовтня. Заявки щодо включення до 
переліку в наступному році подаються МінАПК з 1 листопа-
да поточного року.

 → заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та 
обладнання, включених до переліку у попередні роки, кри-
теріям поточного року, подаються МінАПК щороку з 1 січня 
по 31 березня.
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Здешевлення кредитів,  
взятих в комерційних банках

На які цілі? Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

 → короткостроковими кредитами, залученими для покриття ви-
робничих витрат

 → середньостроковими і довгостроковими кредитами, залучени-
ми для придбання основних засобів с.-г. виробництва, здійс-
нення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 
виробничих об’єктів с.-г. призначення, а також для будівництва 
і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для 
зберігання овочів, фруктів та ягід)

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

 → до 15 млн. гривень – для позичальників, які провадять діяльність 
у галузях тваринництва.

 → до 5 млн. гривень – для позичальників, які провадять діяльність 
за іншими видами с.-г. діяльності крім тваринництва.

Деталі розміру допомоги  → Здешевлення відсоткової ставки кредиту на відбувається  
на 1.5 облікової ставки НБУ.

 → Облікова ставка НБУ на 2021.07.23 складає 8%

 → Здешевлення не може бути вище розмірів, передбачених кре-
дитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Приклад.

Було взято кредит на 1 200 000 грн під 24% на один рік  
(короткостроковий кредит).

Ставка НБУ дорівнює 8%, та, відповідно, 1.5 ставки – це 12%.  
По факту кредитна ставка буде дорівнювати 13% (24%-12%=13%).

 ` Лише як орієнтиру: кожного місяця треба сплатити:

 → 100 000 грн – тіло кредиту

 → 22 000 грн – відсоток по кредиту без його здешевлення

 ` Після сплати необхідної місячної плати на рахунок позичаль-
ника повертається 12%, тобто 72 000 грн.

 ` Фактично:

 → 1 464 000 грн – сума, яку сплатив позичальник банку (тіло + 
відсотки)

 → 1 320 000 – фактична сума витрат за кредитом

 → 144 000 грн – сума, яка буде повернена позичальнику

 → 10% – фактична переплата замість 22%

 → 120 000 грн – розмір удорожчання

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

ПОСТАНОВА № 300 ВІД 29.04.2015

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17#n18
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Хто має право  
на отримання допомоги?

Юридичні особи та ФОПи

 → провадять с.-г. діяльність у будь-якому напряму

 → не мають порушених справ про банкрутство

 → не перебувають на стадії ліквідації

 → не мають прострочену більш як 6 місяців заборгованість перед 
державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися?
Уповноважені банки (39 банків)

Щороку позичальник подає в уповноважений банк заявку на 
участь у конкурсі за встановленою МінАПК формою та згоду про 
надання уповноваженим банком МінАПК інформації, яка стано-
вить банківську таємницю або містить персональні дані, за фор-
мою, визначеною уповноваженим банком..

Терміни подачі Щороку до 1 листопада

Терміни отримання  
допомоги

Щомісяця – орієнтовно до 28 числа наступного місяця

Механізм:

 → Уповноважені банки на підставі сум фактично сплачених 
позичальниками відсотків формують реєстр і подають його 
щомісяця до 10 числа наступного періоду (у листопаді до 
15 числа) в електронному та паперовому вигляді до Міна-
грополітики.

 → Мінагрополітики формує щомісяця до 15 числа (у листопаді 
до 20 числа) перелік позичальників на отримання компен-
сації та надсилає його ДПС з метою перевірки відповідності 
одержувачів.

 → Мінагрополітики формує до 20 числа (у листопаді до 25 
числа) перелік одержувачів та розміщує його на офіційному 
веб-сайті Мінагрополітики.

 → Мінагрополітики затверджує щомісяця до 25 числа (у ли-
стопаді до 30 числа) розподіл коштів між уповноваженими 
банками.

 → Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з рахунка, 
відкритого в Казначействі – терміни не вказані.

 → Уповноважені банки протягом 3-х банківських днів з дати 
отримання бюджетних коштів від МінАПК здійснюють їх роз-
поділ між позичальниками на поточні рахунки позичальників 
та протягом 5 робочих днів повідомляють про це МінАПК.

Інше важливе Документи:

 → заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінагрополі-
тики формою

 → згоду про надання уповноваженим банком Мінагрополі-
тики інформації, яка становить банківську таємницю або 
містить персональні дані.
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Компенсація ЄСВ для СФГ

На які цілі? Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на користь застрахованих осіб - членів/голо-
ви СФГ, зареєстрованого платником єдиного податку четвертої 
групи.

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

2021: мінімальний страховий внесок 1320.00 грн.  
Далі: кількість членів СФГ = к.ч. СФГ

 → 1-й рік: 1188.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

 → 2-й рік: 1056.00 грн./міс. * к.ч.СФГ

 → 3-й рік: 924.00 грн./міс. * к.ч.СФГ

 → 4-й рік: 792.00 грн./міс. * к.ч.СФГ

 → 5-й рік: 660.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

 → 6-й рік: 528.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

 → 7-й рік: 396.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

 → 8-й рік: грн./міс. 264.00 * к.ч. СФГ

 → 9-й рік: 132.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

 → 10-й рік: 132.00 грн./міс. * к.ч. СФГ

Деталі розміру допомоги Держава компенсує частину ЄСВ протягом 10 років за умови, що 
СФГ сплачує внесок у сумі не менш як 10–90% самостійно і відпо-
відно по роках.

Розрахунок доплати державою йде за єдиним страховому внеску 
(ЕСВ) 

компенсація від держави по роках

 → 1-й рік: 90%

 → 2-й рік: 80%

 → 3-й рік: 70%

 → 4-й рік: 60%

 → 5-й рік: 50%

 → 6-й рік: 40%

 → 7-й рік: 30%

 → 8-й рік: 20%

 → 9-й рік: 10%

 → 10-й рік: 10%

Приклад

Якщо в СФГ зареєстровано 3 члени (в т. ч. голова) та якщо взяти 
до розрахунку ЄСВ 2021 року, то виплати ЄСВ на місяць мають 
складати:

1-й рік 3960 396 3564

2-й рік 3960 792 3168

3-й рік 3960 1188 2772

4-й рік 3960 1584 2376

5-й рік 3960 1980 1980

6-й рік 3960 2376 1584

7-й рік 3960 2772 1188

8-й рік 3960 3168 792

9-й рік 3960 3564 396

10-й рік 3960 3564 396

На 11-й рік СФГ має сплатити весь ЄСВ (3 960.00 грн.) самостійно.
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Члени та голова СФГ (без статусу юридичної особи), яке зареє-
строване платником єдиного податку IV групи, за умови сплати 
ними своєї необхідної частини ЄСВ сплачують в залежності від 
року виплат.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Голова звертається до територіального органу ДПС за місцем 
свого обліку як платника податку.

Терміни подачі Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця.

Терміни отримання  
допомоги

З 1-го числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Інше важливе Документи, які голова СФГ подає до територіального органу 
ДПС за місцем свого обліку:

 → заяви від себе та усіх членів СФГ

 → копія договору (декларації) про утворення СФГ без статусу 
юридичної особи.
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А. Закладання садів, ягідників та виноградників
Потужності для зберігання та переробки  
(часткове відшкодування: садивний матеріал та проведені роботи)

ПОСТАНОВА № 587 ВІД 15 .07.2005

На які цілі? Часткове відшкодування витрат

 → придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, ви-
нограду та хмелю

 → придбання матеріалів та проведення робіт із спорудження 
шпалери

 → придбання матеріалів та встановлення краплинного зрошення

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

До 60 000 000 грн.

 → Обласні комісії визначають попередні обсяги компенсації  
з урахуванням нормативів витрат на 1 гектар.

 → Часткове відшкодування не може перевищувати нормативи, 
затверджені Мінекономіки.

Деталі розміру допомоги до 50, до 80%

 → вартість розрахунку компенсації береться без урахування 
оплаченого ПДВ

 → за умови, що роботи із закладкою насаджень, спорудженням, 
встановленням та монтажу є завершеними.

 → до 80% вартості для садивного матеріалу

 → до 50% вартості для шпалери та краплинного зрошення

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Юридичні особи та ФОПи, які провадять діяльність у галузях садів-
ництва, виноградарства та хмелярства, в кого сад / насадження є 
на бухобліку господарства.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися?
Структурний підрозділ облдержадміністрації

 → Мінекономіки утворює комісію міністерства та затверджує її 
склад.

 → Структурні підрозділи облдержадміністрацій утворюють об-
ласні комісії.

Терміни подачі
До 15 жовтня в обласні комісії

 → Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до 
Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного 
документообігу до 15 жовтня включно.

 → Документи, подані не в повному обсязі або оформлені нена-
лежним чином, повертаються обласній комісії в 5-й денний 
строк.
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Терміни отримання  
допомоги

В законі не вказано терміни.

Інше важливе Сад має бути на бухобліку господарства

Документи:

1. заявка

2. довідка (чинна на дату подання заявки) про відсутність забор-
гованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено 
на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі

3. довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком

4. документи, що посвідчують право власності, користування 
земельною ділянкою

5. проектна документація на створення виноградників столових 
сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників

6. затверджена Мінекономіки проектну документацію на ство-
рення виноградників технічних сортів

7. акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки 
формами

8. акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за встанов-
леною Мінекономіки формою;

9. реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями 
первинних бухгалтерських документів

10. письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в 
місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контро-
люючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання.

У разі посадки насаджень додатково:

 ` На садивний матеріал вітчизняного виробництва

 → сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу

 → сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу

 ` На садивний матеріал, ввезений в Україну:

 → фітосанітарний сертифікат

 → сертифікат країни-експортера.

НОРМАТИВИ, у межах яких проводиться часткове відшкодування 
вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних куль-
тур, винограду та хмелю – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0460-21#n154.

№ з/п Культура
Додаткові характеристики  
садивного матеріалу

Вартість садивного 
матеріалу, грн/шт.

Зерняткові

1 Яблуня

однорічний 30

дворічний 45

кніп-баум 60

2 Груша
однорічний 35

дворічний 45

Кісточкові

3 Вишня
на насіннєвій підщепі 40

на вегетативній підщепі 80

4 Слива
на насіннєвій підщепі 35

на вегетативній підщепі 60

5 Черешня
на насіннєвій підщепі 40

на вегетативній підщепі 80

6 Абрикос
на насіннєвій підщепі 35

на вегетативній підщепі 80

7 Персик
на насіннєвій підщепі 40

на вегетативній підщепі 80

8 Мигдаль - 50

9 Дерен - 80

Горіхоплідні

10 Горіх волоський щеплений
330

11 Фундук
- 80

щеплений на деревовидних підщепах 330

Ягідні

12 Суниця - 2,8

13 Малина - 18

14 Ожина - 20

...

27 Виноград… сертифікований
22
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Б. Закладання садів, ягідників та виноградників
Потужності для зберігання та переробки  
(побудовані та реконструйовані об’єкти)

На які цілі? Часткова компенсація витрат

 → будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання 
плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного 
виробництва

 → будівництво та реконструкцію цехів первинної переробки тех-
нічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва

 → будівництво та реконструкцію об’єктів із заморожування плодів 
та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

До 60 000 000 грн.

Деталі розміру допомоги До 50% вартості без урахування ПДВ

 → За умови завершення пусконалагоджувальних робіт.

 → В поточному році приймаються документи на відшкодування 
вартості виконаних робіт у період з 1 січня по 30 вересня по-
точного року та в період з 1 жовтня по 31 грудня попереднього 
року

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Юридичні особи та ФОПи, які провадять діяльність у галузях са-
дівництва, виноградарства та хмелярства, в кого сад / насаджен-
ня є на бухобліку господарства.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Комісія Мінагрополітики

Терміни подачі До 15 жовтня

 → Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до 
Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного 
документообігу до 15 жовтня включно.

 → Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінеко-
номіки суб’єкту господарювання в п’ятиденний строк.

Терміни отримання  
допомоги

В законі не вказано терміни.

Інше важливе Об’єкт має бути на балансі господарства.

Документи:

1. заявка

2. довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком

3. засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію 
документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінче-
ного будівництвом об’єкта

4. або типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутріш-
нього переміщення) основних засобів” – для часткового відшко-
дування вартості нового будівництва об’єктів

5. або типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонто-
ваних, реконструйованих та модернізованих об’єктів” – для 
часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів

6. засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію 
кошторисної та технологічної частин проектної документації

7. акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статис-
тики довідку про валове виробництво продукції за останні три 
роки

8. довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборго-
ваності з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 
контролюючі органи, у паперовій або електронній формі

9. письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в 
місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контро-
люючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання.
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В. Закладання садів, ягідників та виноградників
Потужності для зберігання та переробки  
(лінії, техніка та обладнання)

На які цілі? Часткова компенсація витрат

 → лінії товарної обробки плодів та ягід

 → автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю влас-
ного виробництва

 → лінії з переробки, ягід та технічних сортів винограду на соки, 
пюре, виноматеріали -

 → техніка та обладнання (в т.ч. іноземного виробництва) для про-
ведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і 
хмелярстві згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

До 60 000 000 грн.

Деталі розміру допомоги До 50% вартості без урахування ПДВ

 → За умови завершення пусконалагоджувальних робіт.

 → В поточному році приймаються документи на відшкодування 
вартості виконаних робіт у період з 1 січня по 30 вересня по-
точного року та в період з 1 жовтня по 31 грудня попереднього 
року

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Юридичні особи та ФОПи, які провадять діяльність у галузях садів-
ництва, виноградарства та хмелярства, в кого сад / насадження є 
на бухобліку господарства.

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися?
Структурний підрозділ облдержадміністрації

 → Мінекономіки утворює комісію міністерства та затверджує її 
склад.

 → Структурні підрозділи облдержадміністрацій утворюють  
обласні комісії.

Терміни подачі До 15 жовтня в обласні комісії

 → Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мі-
некономіки та зареєстровані в системі електронного докумен-
тообігу до 1 жовтня включно.

 → Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінеко-
номіки суб’єкту господарювання в п’ятиденний строк.

Терміни отримання  
допомоги

В законі не вказано терміни.

Інше важливе Після завершення пуско-налагоджувальних робіт подаються 
документи:

 → копія паспорту на сад

 → підтвердження того, що посадковий матеріал було закуплено в 
розплідниках, які внесено до реєстру, що наявні сорти є внесе-
ними до реєстру сортів, які дозволено до вирощення в Україні

 → заявка

 → довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком

 → акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, 
заявленої на компенсацію

 → акт приймання-передачі техніки та обладнання

 → первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість 
заявлених на компенсацію ліній, техніки та обладнання

 → акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статис-
тики довідку про валове виробництво продукції за останні три 
роки

 → довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборго-
ваності з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 
контролюючі органи, у паперовій або електронній формі

 → свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або маши-
ни (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій 
реєстрації)

 → письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в 
місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контро-
люючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання.

ПОСТАНОВА № 587 ВІД 15.07.2005 ПЕРЕЛІК ТЕХНІКИ В НАКАЗІ № 622 ВІД 24.03.2021 ПОСТАНОВА № 587 ВІД 15.07.2005 ПЕРЕЛІК ТЕХНІКИ В НАКАЗІ № 622 ВІД 24.03.2021
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А. Надання підтримки фермерським господарствам
(поворотна основа)

На які цілі? Надання кредитів

 ` Для новостворених СФГ / ФГ для:

 → виробництво, переробка, збут виробленої продукції

 → провадження виробничої діяльності

 ` Для неновостворених для:

 → придбання техніки, обладнання

 → поновлення обігових коштів, у т.ч. на придбання маточного 
поголів’я с.-г. тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, 
вівцематок, кізочок та козоматок)

 → проведення оцінки відповідності виробництва органічної  
продукції (сировини)

 → виробництва та переробки с.-г .продукції

 → будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих  
приміщень

 → закладення багаторічних насаджень

 → розвиток кредитної та обслуговуючої кооперації, у т. ч. для 
сплати вкладів до статутних капіталів с.-г. кооперативів,  
утворених СФГ / ФГ самостійно або разом з членами ОСГ

 → зрошення та меліорації земель

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

до 500 000 грн

Деталі розміру допомоги  → до 5 років

 → 0% річних

Якщо виділених коштів не вистачає на всіх заявників, тоді регіо-
нальні відділення можуть розділити наявні кошти між всіма заявни-
ками, хто подали правильні документи

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Так

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Так, відбувається конкурс бізнес-планів

Хто має право  
на отримання допомоги?

СФГ на IV групі оподаткування 
ФГ – юридичні особи

Чи надається комусь  
перевага?

Це можливо

Якщо виділених коштів не вистачає на всіх заявників, тоді регіо-
нальні відділення можуть надати перевагу тим, хто подали пра-
вильні документи першими

Чи надається комусь  
перевага? (продовження)

Основні критерії під час визначення переможців конкурсу є:

 → очевидна можливість повернення коштів

 → створення додаткових робочих місць у сільській місцевості

 → заявники є членами с-г кооперативу

 → діяльність з вирощування та розведення ВРХ

 → в обробітку земельні ділянки площею не більше ніж 500 га

 → закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень

 → є заява до органу сертифікації про перехід на виробництво 
органічної продукції (сировини)

Куди звертатися?
Регіональне відділення Укрдержфонду

До Центрального офісу Укрдержфонду у випадку незгоди із рі-
шенням регіональної комісії щодо невключення ФГ / СФГ в реєстр 
претендентів на фінансування

Терміни подачі
В законі не вказано точні терміни

 → Строк прийому заявок та документів не може бути меншим 
ніж 30 календарних днів з моменту оголошення про відкриття 
прийому документів - частіше за все строк складає 30 днів.

 → Регіональні комісії оприлюднюють у друкованих ЗМІ оголошен-
ня про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати 
прийому заявок та документів.

Терміни отримання  
допомоги

В законі не вказано терміни.

Інше важливе
Документи (копії повинні бути засвідчені головою ФГ / СФГ):

1. заявка у двох примірниках за формою, визначеною Мінагрополітики

2. копія статуту ФГ або копія договору про створення СФГ

3. копія статуту с-г кооперативу, членом якого є ФГ / СФГ, або 
протокол рішення установчих зборів про створення такого 
кооперативу

4. копії документів, що підтверджують право власності або ко-
ристування земельною ділянкою

5. довідка про реквізити банківського рахунку ФГ / СФГ

6. довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної чи 
міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністра-
цій, про те, що ФГ / СФГ має відокремлену фермерську садибу

7. баланс та звіт про фінансові результати ФГ / СФГ за останній 
звітний період за встановленою формою

8. довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і 
зборів, видана органами доходів і зборів

9. копія заяви про перехід на виробництво органічної продукції 
(сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі 
подачі заявки за даним напрямом)

10. копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації 
на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі по-
дачі заявки за даним напрямом)

11. бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності 
надання фінансової підтримки з зазначенням графіка повернен-
ня коштів

12. пропозиція ФГ / СФГ щодо способу забезпечення виконання 
зобов’язання.
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Інше важливе 
(продовження)

Про регіональні комісії:

 → Регіональні відділення Фонду утворюють регіональні комісії з 
метою визначення переліку ФГ / СФГ, що претендують на одер-
жання фінансової підтримки.

 → Загальна кількість членів комісій повинна становити не більше ніж 
10 осіб.

 → Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовір-
ність відомостей, що містяться у поданих документах.

 → Комісія не має право вимагати від заявників сплачувати ви-
трати на транспортування комісії для перевірки достовірності 
відомостей в поданих документах.

Механізм роботи комісій:

 → У разі неналежного оформлення документів регіональні ко-
місії повертають їх ФГ / СФГ в 1-денний строк після прийняття 
відповідного рішення з детальним письмовим обґрунтуванням 
причин їх повернення.

 → Після усунення недоліків документів ФГ / СФГ може подати 
документи повторно в межах строку прийому документів до 
регіональної комісії фонду або до центральної, якщо є основи 
не погодитись з рішенням регіональної комісії.

 → Регіональні комісії формують у 10-ти денний строк після закін-
чення строку прийому реєстр ФГ / СФГ, що претендують на 
одержання фінансової підтримки, та реєстр ФГ / СФГ, щодо 
яких прийнято рішення про повернення документів.

 → Формування реєстрів транслюється в режимі реального часу.

 → Центральна комісія у 14-ти денний строк розглядає подані 
реєстри разом з документами та документи, подані в порядку 
оскарження рішення регіональної комісії.

 → У разі задоволення скарги комісія приймає рішення про участь 
ФГ / СФГ у конкурсному відборі, а у разі відмови - повертає 
ФГ / СФГ документи з детальним письмовим обґрунтуванням 
причин.

 → Засідання центральної комісії проводиться за потреби. Останнє 
засідання проводиться не пізніше 10 грудня.

 → ФГ / СФГ, які не визначені переможцями конкурсу, комісія над-
силає письмове повідомлення у 3-денний строк після прийнят-
тя рішення.

 → Інформація про перелік ФГ / СФГ, які претендують на одержан-
ня фінансової підтримки, оприлюднюється у друкованих ЗМІ та 
на офіційному веб-сайті Фонду.
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Б. Надання підтримки фермерським господарствам
(безповоротна основа)

На які цілі? Компенсація витрат

A   Розроблення проектів відведення земельних ділянок для ве-
дення СФГ / ФГ.

B   Сплата відсотків за користування кредитами банків.

C   Придбання одного трактора, комбайна, вантажного автомо-
біля вітчизняного виробництва та іноземного походження за 
умови, що такі не виробляються в Україні, згідно з переліком та 
за умови їх подальшої експлуатації СФГ / ФГ протягом не менш 
як 3-х років з моменту державної реєстрації.

D   Будівництво і реконструкція тваринницьких приміщень (у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

E   Внесення страхових платежів за договорами обов’язкового 
страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини 
першої статті 7 Закону України «Про страхування».

F   Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів 
фермерських господарств у с-г навчальних закладах.

G   Розширення наукових досліджень з проблем організації 
виробництва с-г продукції і видання рекомендацій з питань 
використання в їх діяльності досягнень науково-технічного 
прогресу.

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

А – не вказано

B – не вказано

C – до 200 000 грн

D – до 200 000 грн

E – не вказано

F – не вказано

G – не вказано

Деталі розміру допомоги А – не вказано

B – на облікову ставку НБУ

C – 30%  (Протягом року СФГ / ФГ має право скористуватися 
компенсацією на три одиниці техніки – один трактор, один ком-
байн, один вантажний автомобіль)

D – 30%  (Протягом року СФГ / ФГ має право скористуватися 
компенсацією за кількома різними об’єктами)

E – 50%

F – 100%

G – 100%

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Так
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Хто має право  
на отримання допомоги?

СФГ на IV групі оподаткування 
ФГ – юридичні особи

Чи надається комусь  
перевага?

Так

Основні критерії під час визначення переможців конкурсу є:

 → очевидна можливість повернення коштів

 → створення додаткових робочих місць у сільській місцевості

 → заявники є членами с.-г. кооперативу

 → діяльність з вирощування та розведення ВРХ

 → в обробітку земельні ділянки площею не більше ніж 500 га

 → закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень

 → є заява до органу сертифікації про перехід на виробництво 
органічної продукції (сировини)

Куди звертатися? Регіональне відділення Укрдержфонду

Терміни подачі В законі не вказано точні терміни

Орієнтуватися слід на наступне:

 → Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів 
своїм регіональним відділенням як тільки Мінагрополітики за 
пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює 
розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів.

 → Регіональні комісії оприлюднюють у друкованих засобах ма-
сової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, 
початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.

 → Строк прийому заявок та документів не може бути меншим ніж 
30 календарних днів.

Терміни отримання  
допомоги

В законі не вказано терміни.

Інше важливе Документи:

 → заявка у двох примірниках

 → копія статуту ФГ або копія договору про СФГ

 → копія статуту с-г кооперативу, членом якого є ФГ / СФГ, або 
протокол рішення установчих зборів про створення такого 
кооперативу (в разі наявності)

 → копії документів, що підтверджують право власності або ко-
ристування земельною ділянкою

 → довідка про реквізити банківського рахунку ФГ / СФГ

додатково за наявності

 → довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної чи 
міської ради, районної, Севастопольської міської держадмініс-
трацій, про те, що ФГ / СФГ має відокремлену фермерську 
садибу

Інше важливе 
(продовження)

А. Додатково для розроблення проекту відведення земельної 
ділянки:

 → копія договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного 
замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із 
землеустрою,

 → копія акту приймання-передачі робіт

 → копія платіжного документа про оплату вартості робіт

В. Додатково для сплати відсотків за користування кредитами 
банків:

 → копія кредитного договору з банком

 → видана банком довідка-розрахунок про суму сплати за користування 
кредитом за відповідний період з визначенням розміру компенсації

 → видана банком виписка про отримання позичальником кредиту

 → копія платіжного документа про сплату відсотків за користування 
кредитами

 → довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій АПР, 
про те, що ФГ / СФГ не отримувало компенсацію витрат, пов’язаних із 
сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок)

С. Додатково для придбання одного трактора (комбайна, ван-
тажного автомобіля):

 → копія документа про оплату

 → копія видаткової накладної (актe приймання-передачі) на придбання

 → копія свідоцтва про реєстрацію в установленому порядку (технічного 
паспорта, технічного талона старого зразка)

 → копія довідки, що підтверджує прийняття на балансовий облік

 → довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій 
АПР, про те, що ФГ / СФГ не отримувало компенсацію у розмірі 30 
відсотків вартості складної с-г техніки вітчизняного виробництва 
(трактора, комбайна, вантажного автомобіля)

D. Додатково для будівництва, реконструкції тваринницьких 
приміщень

 → копія проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівниц-
тва, реконструкції підрядним способом)

 → копія акту експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у 
разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом)

 → копія акту про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення 
із зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції

 → копії платіжних документів, що підтверджують витрати

Е. Додатково для внесенням страхових платежів

 → копія договору обов’язкового страхування

 → довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових 
платежів

F. Додатково для підготовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації кадрів

 → копія договору ФГ / СФГ та навчального закладу

 → документ, що підтверджує розмір плати за навчання

G. Додатково для розширення наукових досліджень

 → копія договору ФГ / СФГ з науково-дослідною установою, яка про-
йшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру науко-
вих установ, або навчальним закладом

 → кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу

 → акт приймання-передачі виконаних робіт

 → документи, що підтверджують оплату
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А. Програма 5-7-9.
Доступні кредити для мікро- та малого бізнесу (не новостворені)

На які цілі? При отриманні кредиту в одному з уповноважених банків:

 → Здешевлення кредитної ставки

 → Надання кредитних гарантій

Максимальний термін кредиту:

 → до 5 років – для інвестиційних кредитів

 → до 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів

 ` Придбання / модернізація / будівництво основних засобів / 
нематеріальних активів необхідних для реалізації інвестиційного 
проекту.

 ` Поповнення обігових коштів необхідних для реалізації інвести-
ційного проекту в розмірі до 25% від його вартості.

 ` Рефінансування заборгованості за кредитом.

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

Максимальна сума встановлюється кожним уповноваженим 
банком окремо. Але загальна сума державної допомоги сукупно 
не може перевищувати за трирічний період суму, еквівалентну 
200 000,00 євро за три роки.

Деталі розміру допомоги Здешевлення кредитної ставки до рівня:

 ` 3% – для бізнесу інвестиційні цілі якого, пов’язані із проваджен-
ням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
та/або медичних виробів, та/або медичного обладнання у межах 
антикризових заходів, пов’язаних з COVID19. Рефінансування. По-
повнення оборотного капіталу.

 ` ✓5% – для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. За умови 
найму не менше 2-х нових працівників протягом кварталу.

 ` 7% – для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. За кожне 
нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 0.5% річних, 
але не більше ніж на 5% річних.

 ` ✓9% – для бізнесу з річним доходом більше 50 млн. грн.  
За кожне нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 
0,5% річних, але не більше ніж на 5% річних.

Додаткова компенсація відсоткової ставки 0.5% за кожного 
нового співробітника – перевіряється уповноваженим банком 
щоквартально.

% ставка переглядається щоквартально в залежності від стану бізнесу.

Кредитні гарантії:

 ` Застава по кредиту надається за кредитами бізнесів, які не 
володіють достатнім розміром майна для передачі його у заставу 
або характеризуються підвищеними кредитними ризиками, на-
приклад, як новостворені підприємства.

 ` Покриття ризику неплатоспроможності. Завдяки кредитним 
гарантіям держава через Фонд розвитку підприємництва покри-
ває частину кредитного ризику бізнесу:

 → на рівні 50% від суми заборгованості для діючого бізнесу

 → плата складає 0.5% річних від суми заборгованості за кредитом.

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Кредит – так
Розмір здешевлених відсотків – ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

 ` Юридичні особи

 ` Фізичні особи-підприємці

Деталі див. у пункті «Деталі розміру допомоги»

 → Незалежно від виду економічної діяльності

 → Тривалість господарської діяльності понад 12 міс.

 → Річний дохід від діяльності не більше еквіваленту 10 млн євро 
(сумарно по групі пов’язаних компаній)

 → Учасник програми має забезпечити власний внесок в інвести-
ційний проект у розмірі від 20% від суми проєкту

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Уповноважений банк

Терміни подачі уточнюється

Терміни отримання  
допомоги

З моменту рішення уповноваженого банку після подачі заявки

Інше важливе Програма передбачає обов’язкове забезпечення (заставу, пору-
ку) для отримання кредиту. Нею може бути: об’єкт кредитування, 
рухоме, нерухоме майно – комерційна нерухомість, спецтехніка, 
основні засоби, в т. ч. такі, що купуються за кредитні кошти.

Для участі у програмі пропонується навчання https://sme.gov.
ua/579start

В залежності від особливостей свого бізнесу або статусу Пози-
чальник може понести наступні фінансові витрати для отримання 
кредиту (докладніше визначається банком-партнером):

 → послуги з оцінки предмету застави в акредитованій оціночній 
компанії банку

 → страхування предмету застави

 → нотаріальне оформлення предмету застави (в разі необхіднос ті)

 → разова комісія за отримання кредиту та в подальшому комісія 
за покриття операційних витрат банку на обслуговування/су-
провід/моніторинг кредиту, але не більше 1% від суми кредиту

 → додаткові витрати на гарантійні інструменти в разі недостатно-
сті забезпечення (погоджується індивідуально з банком-парт-
нером) у сумі не більш як 0.5% від суми кредиту.

ПОСТАНОВА № 28 ВІД 24.01 .2020

https://sme.gov.ua/579start
https://sme.gov.ua/579start


36 37

Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

ПОСТАНОВА № 106-В ВІД 07.02.2020 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 386ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384
36 37

Б. Програма 5-7-9.
Доступні кредити для мікро- та малого бізнесу (новостворені)

На які цілі? При отриманні кредиту в одному з уповноважених банків:

 → Здешевлення кредитної ставки

 → Надання кредитних гарантій

Максимальний термін кредиту:

 → до 5 років – для інвестиційних кредитів

 → до 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів

 ` Придбання / модернізація / будівництво основних засобів / 
нематеріальних активів необхідних для реалізації інвестиційного 
проекту.

 ` Поповнення обігових коштів необхідних для реалізації інвести-
ційного проекту в розмірі до 25% від його вартості.

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

Максимальна сума встановлюється кожним уповноваженим 
банком окремо. Але загальна сума державної допомоги сукупно 
не може перевищувати за трирічний період суму, еквівалентну 
200 000,00 євро за три роки.

Деталі розміру допомоги Здешевлення кредитної ставки до рівня:

 ` 3% – для бізнесу інвестиційні цілі якого, пов’язані із проваджен-
ням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
та/або медичних виробів, та/або медичного обладнання у межах 
антикризових заходів, пов’язаних з COVID19. Рефінансування. По-
повнення оборотного капіталу.

 ` ✓5% – для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. За умови 
найму не менше 2-х нових працівників протягом кварталу.

 ` 7% – для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. За кожне 
нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 0.5% річних, 
але не більше ніж на 5% річних.

 ` ✓9% – для бізнесу з річним доходом більше 50 млн. грн.  
За кожне нове робоче місце відсоткова ставка зменшується на 
0,5% річних, але не більше ніж на 5% річних.

Додаткова компенсація відсоткової ставки 0.5% за кожного 
нового співробітника – перевіряється уповноваженим банком 
щоквартально.

% ставка переглядається щоквартально в залежності від стану бізнесу.

Кредитні гарантії:

 ` Застава по кредиту надається за кредитами бізнесів, які не 
володіють достатнім розміром майна для передачі його у заставу 
або характеризуються підвищеними кредитними ризиками, на-
приклад, як новостворені підприємства.

 ` Покриття ризику неплатоспроможності. Завдяки кредитним 
гарантіям держава через Фонд розвитку підприємництва покри-
ває частину кредитного ризику бізнесу:

 → на рівні 50% від суми заборгованості для діючого бізнесу

 → плата складає 0.5% річних від суми заборгованості за кредитом.

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Кредит – так
Розмір здешевлених відсотків – ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

 ` Юридичні особи

 ` Фізичні особи-підприємці

Деталі див. у пункті «Деталі розміру допомоги»

 → Незалежно від виду економічної діяльності

 → Тривалість господарської діяльності понад 12 міс.

 → Учасник програми має забезпечити власний внесок в інвести-
ційний проект у розмірі від 30% від суми проєкту

 → Наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного 
проекту

 → Річний дохід від діяльності не більше еквіваленту 10 млн євро 
(сумарно по групі пов’язаних компаній)

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Уповноважений банк

Терміни подачі 2024 чи 2025 рік

Терміни отримання  
допомоги

З моменту рішення уповноваженого банку після подачі заявки

Інше важливе Програма передбачає обов’язкове забезпечення (заставу, пору-
ку) для отримання кредиту. Нею може бути: об’єкт кредитування, 
рухоме, нерухоме майно – комерційна нерухомість, спецтехніка, 
основні засоби, в т. ч. такі, що купуються за кредитні кошти.

Для участі у програмі пропонується навчання https://sme.gov.
ua/579start

В залежності від особливостей свого бізнесу або статусу Пози-
чальник може понести наступні фінансові витрати для отримання 
кредиту (докладніше визначається банком-партнером):

 → послуги з оцінки предмету застави в акредитованій оціночній 
компанії банку

 → страхування предмету застави

 → нотаріальне оформлення предмету застави (в разі необхіднос ті)

 → разова комісія за отримання кредиту та в подальшому комісія 
за покриття операційних витрат банку на обслуговування/су-
провід/моніторинг кредиту, але не більше 1% від суми кредиту

 → додаткові витрати на гарантійні інструменти в разі недостатно-
сті забезпечення (погоджується індивідуально з банком-парт-
нером) у сумі не більш як 0.5% від суми кредиту.

ПОСТАНОВА № 28 ВІД 24.01 .2020 ДІЄ ДО 2024 РОКУ ПОСТАНОВА № 28 ВІД 24.01 .2020 ДІЄ ДО 2024 РОКУ
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Приклад наведено відповідно розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації 11 січня 2021 року № 5

ПОСТАНОВА № 1597 ВІД 05.10.1998

А. Власний дім / Сільське подвір’я
(про бізнес)

На які цілі?
Надання кредиту

Запорізька область, на придбання

 → с.-г .техніка
 → с.-г. обладнання
 → насіння
 → посадковий матеріалу
 → птиця
 → тварини

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

100 000 грн

Деталі розміру допомоги  ` 3% річних

 ` строк до 10 років
Погашення пільгового кредиту та внесення плати за користування ним 
розпочинається позичальником у строк від двох до дванадцяти місяців, а 
молодою або неповною сім’єю не раніше як через дванадцять місяців після 
завершення терміну видачі пільгового кредиту.

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Так
Погашення пільгового кредиту та внесення плати за користування ним 
розпочинається позичальником у строк від двох до дванадцяти місяців, а 
молодою або неповною сім’єю не раніше як через дванадцять місяців після 
завершення терміну видачі пільгового кредиту.

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Фізичні особи, які ведуть ОСГ, СФГ, ФГ
 → підтвердили свою платоспроможність

 → постійно проживають (або за умови переселення для постійного про-
живання) в сільській місцевості

 → працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм 
власності, в особистих селянських господарствах, що функціонують 
у сільській місцевості та розташовані у межах району проживання чи 
суміжних районах

 → ✓також громадяни, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (або члени їх 
сімей у разі призову таких осіб під час мобілізації і до закінчення про-
ходження військової служби в особливий період)

 → також громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо 
переміщених осіб

Чи надається комусь  
перевага?

Так

У першочерговому порядку кредит надається:

 → індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого 
будівництва

 → молодим спеціалістам
 → особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветера-

нів війни, гарантії їх соціального захисту”
 → громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо перемі-

щених осіб

Куди звертатися? Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі

Терміни подачі Не прописано

Терміни отримання  
допомоги

Строк видачі пільгового кредиту обумовлюється у кредитному договорі.

Інше важливе Документи:

 → заява про надання кредиту

 → клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту

 → копія документа, що посвідчує особу та громадянство України пози-
чальника

 → довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності у 
документі, що посвідчує особу, відомостей про зареєстроване місце 
проживання, видана органом реєстрації

 → копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідоми-
ли про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті

 → документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності 
позичальника (довідка про доходи позичальника і членів його сім’ї, 
одержані за попередні шість місяців, та/або довідка, видана органом 
місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського 
господарства)

 → документи, що підтверджують працевлаштування в селах, селищах, 
селищах міського типу та містах районного значення

 → документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” (у разі наявності)

 → відомості відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб”, внесені до Єдиної інформа-
ційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб – копія довідки 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 → копія документа, що підтверджує право власності чи користування 
земельною ділянкою

 → інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про наявність або відсутність у власності житла

в разі придбання с-г техніки та обладнання

 → рахунок-фактура

 → копія документа на с-г техніку та обладнання

в разі купівлі великої рогатої худоби

 → копія паспорта великої рогатої худоби

За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення 
пільгового кредиту та внесення плати за користування ним. Фонд не має 
права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права.
Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечува-
тися такими способами:

 → договором поруки, оформленим в установленому порядку

 → договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту

 → у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить по-
зичальнику на праві приватної власності, - договором про іпотеку 
земельної ділянки

 → договором застави іншого майна та майнових прав.

За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної 
річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день 
виникнення боргу.
Кредитний договір укладається на всю суму пільгового кредиту, яка 
видається повністю або частинами поетапно.

https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000152/152314.pdf  
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Б. Власний дім / Сільське подвір’я
(надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі)

На які цілі? Надання кредиту

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

 ` 400 000 грн – спорудження нового житлового будинку

 ` 250 000 грн – реконструкція житлового будинку

 ` ✓250 000 грн – добудова незавершеного будівництва житла

 ` ✓300 000 грн – придбання житла

 ` ✓100 000 грн – спорудження інженерних мереж  
       та підключення їх до існуючих комунікацій

Деталі розміру допомоги  ` 3% та 0% річних

 ` строк до 20 та до 30 років

 → сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня пла-
тоспроможності позичальника і не може перевищувати кошто-
рисної вартості об’єкта кредитування

 → право одержання кредиту надається індивідуальному забудов-
никові тільки один раз

 → строк до 20 років під 3% річних, але не більш як до досягнення 
позичальником пенсійного віку відповідно

 → строк до 30 років під 3% річних

 ʤ молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини 
не перевищує 35 років)

 ʤ неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років)

 → під 0% річних для позичальників, в яких трє і більше дітей  
(у т. ч. усиновлених та/або таких, що перебувають під його 
опікою/піклуванням)

Крім випадків придбання житла.

Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, яка видається 
частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

 → перший етап – земляні роботи, спорудження фундаменту та 
цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні 
роботи

 → другий етап – спорудження поверхів будівлі, придбання та 
встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, 
покрівлі

 → третій етап – внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування 
внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження 
господарських будівель

 → четвертий етап – зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні 
інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Так

Погашення пільгового кредиту та внесення плати за користування 
ним розпочинається позичальником у строк від двох до дванадцяти 
місяців, а молодою або неповною сім’єю не раніше як через дванад-
цять місяців після завершення терміну видачі пільгового кредиту.

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

Фізичні особи, які

 → підтвердили свою платоспроможність

 → постійно проживають (або за умови переселення для постійно-
го проживання) в сільській місцевості

 → працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм 
власності, в особистих селянських господарствах, що функці-
онують у сільській місцевості та розташовані у межах району 
проживання чи суміжних районах

 → також громадяни, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (або 
члени їх сімей у разі призову таких осіб під час мобілізації і до 
закінчення проходження військової служби в особливий період)

 → також громадяни України, які перебувають на обліку внутріш-
ньо переміщених осіб

Чи надається комусь  
перевага?

Так

У першочерговому порядку кредит надається:

 → індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпоча-
того будівництва

 → молодим спеціалістам

 → особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 → громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо 
переміщених осіб

Куди звертатися? Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівниц-
тва на селі

Терміни подачі Не прописано

Терміни отримання  
допомоги

 → Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуально-
му забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на 
підставі поданих документів у термін не пізніше 30 днів з дати 
реєстрації заяви.

 → У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту вико-
навчий орган або відділення фонду в місячний термін у пись-
мовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з 
обґрунтуванням причин відмови.

 → У разі прийняття позитивного рішення орган надсилає на ім’я 
власника житла гарантійний лист про перерахування на його 
особистий рахунок, суми кредиту, отриманої позичальником до 
оформлення в установленому порядку договору купівлі-про-
дажу житла. Власник письмово повідомляє фонд про надхо-
дження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане 
позичальником житло проводяться фондом після оформлення 
договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в 
установленому порядку копії зазначеного договору.
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Інше важливе Документи:

 → заява про надання кредиту

 → клопотання органу місцевого самоврядування про надання 
кредиту

 → копія документа, що посвідчує особу та громадянство України 
позичальника

 → довідка про реєстрацію місця проживання - у разі відсутності у 
документі, що посвідчує особу, відомостей про зареєстроване 
місце проживання, видана органом реєстрації

 → копія реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний контролю-
ючий орган і мають відмітку в паспорті

 → документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності 
позичальника (довідка про доходи позичальника і членів його 
сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або довідка, вида-
на органом місцевого самоврядування, про ведення особисто-
го селянського господарства)

 → документи, що підтверджують працевлаштування в селах, се-
лищах, селищах міського типу та містах районного значення

 → документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюєть-
ся дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (у разі наявності)

 → інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про наявність або відсутність у власності житла

 → відомості відповідно до вимог Закону України “Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, внесені до 
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 
осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміще-
ної особи

в разі спорудження нового житлового будинку, реконструкції 
житлового будинку, добудови незавершеного будівництва житла, 
спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих 
комунікацій

 → проєктно-кошторисна документація або будівельний паспорт, 
вартість виготовлення яких може входити за згодою позичаль-
ника до суми пільгового кредиту (крім випадків придбання 
житла, сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та 
посадкового матеріалу, птиці та тварин, а також на вирішення 
інших соціальних питань)

крім випадків придбання житла

 → копія документа, що підтверджує право власності чи користу-
вання земельною ділянкою

в разі придбання житла

 → заява власника житла чи об’єкта незавершеного житлового 
будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених 
з позичальником ціни та інших істотних умов договору купів-
лі-продажу (в разі придбання житла)

Інше важливе
(продовження)

Погашення пільгового кредиту та внесення плати за користування 
ним розпочинається позичальником у строк від двох до дванад-
цяти місяців, а молодою або неповною сім’єю не раніше як через 
дванадцять місяців після завершення терміну видачі пільгового 
кредиту.

За бажанням позичальника може передбачатися дострокове 
погашення пільгового кредиту та внесення плати за користування 
ним. Фонд не має права чинити перешкод позичальникам у реалі-
зації цього права.

Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забез-
печуватися такими способами:

 → договором поруки, оформленим в установленому порядку

 → договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок 
кредиту

 → у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить 
позичальнику на праві приватної власності, - договором про 
іпотеку земельної ділянки

 → договором застави іншого майна та майнових прав.

За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку по-
двійної річної облікової ставки Національного банку України, що 
діє на день виникнення боргу.

Кредитний договір укладається на всю суму пільгового кредиту, 
яка видається повністю або частинами поетапно.

ПОСТАНОВА № 106-В ВІД 07.02.2020 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 386ПОСТАНОВА № 106-А ВІД 07.02.2018 РЕДАКЦІЯ ВІД 21 КВІТНЯ 2021 Р. № 384
42 43ПОСТАНОВА № 1597 ВІД 05.10.1998 ПОСТАНОВА № 1597 ВІД 05.10.1998
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АНОНС. Програми, анонсовані у 2021 році,  
але на момент формування брошури не є прийнятими

Підтримка виробників органічної продукції  
(постанова не прийнята, приведена інформація взята з різних джерел мережі Інтернет)

Підтримка виробників картоплі 

На які цілі? A   Субсидія на 1 гектар

B   Бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби

C   Часткове відшкодування вартості витрат на проведення сер-
тифікації органічного виробництва

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

А – до 100 000 грн

B – без обмежень

C – до 20 000 грн

Деталі розміру допомоги А – 5000 грн. на 1 гектар

B – 5000 гривень за кожну наявну голову

 → при умові від 5 корів на господарстві

 → при умові, що ВРХ ідентифіковані та зареєстровані відпо-
відно до законодавства, за кожну наявну голову станом на 
01 серпня поточного року

C – 30% вартості (без урахування ПДВ)

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

інформація невідома

Хто має право  
на отримання допомоги?

ФОПи, юридичні особи

 → є операторами у визначенні Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції» і займаються виробництвом 
органічної сільськогосподарської продукції

 → включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють 
виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Чи надається комусь  
перевага?

інформація невідома

Куди звертатися? Структурний підрозділ облдержадміністрації

Терміни подачі
До 1 жовтня

Вчасно поданими вважаються заявки та документи, які надійшли 
на розгляд до структурних підрозділів облдержадміністрацій та 
зареєстровані в системі електронного документообігу.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються оператору 
у 5-денний строк.

Терміни отримання  
допомоги

інформація невідома

Інше важливе Бюджет програми 2021: 50 000 000 гривень

На які цілі?
A   Компенсація витрат (без урахування ПДВ), здійснених у період 

з 01 січня по 30 вересня поточного року, на придбання посад-
кового матеріалу

B   Компенсація витрат на придбання обладнання для доробки та 
передреалізаційної підготовки картоплі

C   Компенсація витрат на будівництва об’єктів із зберігання кар-
топлі

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

А – 250 000 грн.

B – без обмежень

C – без обмежень

Деталі розміру допомоги до 50%

А – після придбання

B – після завершення монтажних робіт

C – після завершення робіт

під компенсацію підпадають обладнання та об’єкти,  
введені експлуатацію з 01.10.2020 по 30.09.2021

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

Ні

Хто має право  
на отримання допомоги?

ФОПи та юридичні особи, які провадять діяльність  
у галузі картоплярства

Чи надається комусь  
перевага?

Ні

Куди звертатися? Комісія при облдержадміністрації

Терміни подачі До 15 жовтня

Терміни отримання  
допомоги

Інформація невідома

Орієнтуватися слід на наступне:

 → Мінекономіки проводить засідання комісії до 15 листопада та 
визначає розмір часткової компенсації за кожним суб’єктом 
господарювання і приймає рішення про включення його до 
Реєстру суб’єктів господарювання, яким нарахована часткова 
компенсація витрат за будівництво об’єктів.

 → Мінекономіки затверджує до 15 грудня розподіл бюджетних 
коштів між суб’єктами господарювання пропорційно нарахова-
ним сумам часткової компенсації у межах бюджетних асигну-
вань.

 → Мінекономіки перераховує бюджетні кошти для часткової ком-
пенсації вартості об’єктів з реєстраційного рахунку, відкритого 
в Казначействі, на поточні рахунки суб’єктів господарювання, 
відкриті в банках, на підставі.
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Інше важливе
Бюджет програми 2021: 60 000 000 грн.

Документи

 → заява

 → довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком

 → письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в 
місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контро-
люючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання

у разі придбання посадкового матеріалу (продавець насіннєвого 
матеріалу має бути включеним до Державного реєстру суб’єктів 
насінництва та розсадництва):

 → копія документів, що посвідчують право власності або корис-
тування земельною ділянкою, засвідчена підписом керівника 
суб’єкта господарювання

 → акт про посадку насіннєвого матеріалу за встановленою Міне-
кономіки формою

 → копія сертифікату, що засвідчує сортові якості насіннєвого мате-
ріалу, засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання

 → підтвердження первинними бухгалтерськими документами, в 
тому числі документами про здійснення оплати, заявлених до ча-
сткової компенсації витрат на придбання насіннєвого матеріалу

 → банківське підтвердження про оплату насіннєвого матеріалу

у разі придбання посадкового обладнання

 → акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації 
обладнання

 → копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують 
вартість та облік на балансі обладнання, зокрема документів 
про здійснення оплати товарів і послуг, засвідчені підписом 
керівника суб’єкта господарювання

 → довідка, чинна на дату подання заявки, про набуття (підтвер-
дження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, 
видана місцевим контролюючим органом, за попередній по-
датковий (звітний) рік, завірену суб’єктом господарювання

у разі будівництва

 → копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію за-
кінченого будівництвом об’єкта, засвідчену підписом керівника 
суб’єкта господарювання

 → типова форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів”

 → копія кошторисної частини проєктної документації, засвідчена 
підписом керівника суб’єкта господарювання

Суб’єкт господарювання, якому виплачена часткова компенсація 
вартості об’єктів у разі їх відчуження або використання протягом 
перших трьох років не за цільовим призначенням повинен повер-
нути одержані бюджетні кошти в повному обсязі.
Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом 
трьох років після одержання бюджетних коштів Мінекономіки 
інформацію про об’єкти, за які були одержані бюджетні кошти, за 
встановленою формою.
Не підлягає частковій компенсації вартості техніка, механізми, об-
ладнання, матеріали, роботи із будівництва, вартість яких частково 
компенсована за рахунок коштів програм: 106, 130, 587

Підтримка виробництва нішевих с-г культур (гречка)

На які цілі? Субсидія на 1 га гречки

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

1 050 000 грн. на одне господарство

Деталі розміру допомоги
 ` 3 500 грн./га

 ` до 300 га

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

інформація невідома

Хто має право  
на отримання допомоги?

інформація невідома

Чи надається комусь  
перевага?

інформація невідома

Куди звертатися? інформація невідома

Терміни подачі До 30 жовтня

Терміни отримання  
допомоги

інформація невідома

Інше важливе Бюджет програми 2021: 50 000 000 гривень
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Підтримка сільськогосподарських товаровиробників,  
які використовують меліоративні землі

На які цілі?
Компенсація витрат

A   Проведення робіт з відновлення існуючих та/або будівництва 
нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем (кана-
ли, трубопроводи нижчого рівня).

B   Проведення робіт із будівництва і встановлення систем кра-
плинного зрошення та придбання матеріалів і засобів краплин-
ного зрошення.

C   Закупівля техніки, механізмів та обладнання для проведення 
технологічних операцій у зрошуваному землеробстві згідно із 
затвердженим Мінекономіки переліком такої техніки, механіз-
мів та обладнання.

D   Нове будівництво та реконструкцію насосних станцій, водоза-
бірних та водорегулюючих споруд з басейнами-накопичувача-
ми включно

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

інформація невідома

Деталі розміру допомоги
A   до 25% – після завершення робіт

B   до 25% – після завершення монтажних робіт

C   до 25% 

D   до 50% – після завершення пусконалагоджувальних робіт

під компенсацію підпадають витрати,  
здійснені з 01.10.2020 по 30.09.2021

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

Ні

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

інформація невідома

Хто має право  
на отримання допомоги?

інформація невідома

Чи надається комусь  
перевага?

інформація невідома

Куди звертатися?

A   Департамент агропромислового розвитку  
облдержадміністрації

B   Департамент агропромислового розвитку  
облдержадміністрації

C   Департамент агропромислового розвитку  
облдержадміністрації

D   комісія Мінагрополітики

Терміни подачі інформація невідома

Терміни отримання  
допомоги

інформація невідома

Відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур  
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції

На які цілі? Дотація на 1 га

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

до 235 000 грн. на одне господарство

Деталі розміру допомоги

4700 грн./га

 → 50 га – максимальна площа дотації

 → можна звернутися за допомогою до 2-х разів на рік

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

інформація невідома

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

інформація невідома

Хто має право  
на отримання допомоги?

ФОПи, юридичні особи

Чи надається комусь  
перевага?

інформація невідома

Куди звертатися? Департамент АПР облдержадміністрації

Терміни подачі інформація невідома

Терміни отримання  
допомоги

інформація невідома

Інше важливе Бюджет програми 2021: 240 000 000 грн.

На які цілі? інформація невідома

На яку максимальну суму 
можна розраховувати?

інформація невідома

Деталі розміру допомоги інформація невідома

Чи треба повертати згодом 
отриману допомогу?

інформація невідома

Чи відбувається  
конкурсний відбір?

інформація невідома

Хто має право  
на отримання допомоги?

інформація невідома

Чи надається комусь  
перевага?

інформація невідома

Куди звертатися? інформація невідома

Терміни подачі інформація невідома

Терміни отримання  
допомоги

інформація невідома

Інше важливе Бюджет 2021: 50 000 000 грн.
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Форми реєстрацій бізнесу
Спрощена система та ОСГ (без врахування найманих працівників)

Умови функціонування ОСГ без ПДВ
Група 1

без ПДВ
Група 2
без ПДВ

Група 3 Група 4

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

Обмеження річного доходу - 1 002 000 5 004 000 7 002 000 7 002 000 ні ні

Обмеження по землі
при площі від 1 га починає
враховуватись мінімальне

податкове зобов’язання
ні ні ні ні 2-20 га 2-20 га

Терміни подання звітів

1 раз на рік 1 раз на рік 1 раз на рік квартал квартал рік місяць

до 01 травня
наступного року

? ?
податки сплачують

щокварталу
ПДВ за місяць, податки 
сплачують щокварталу

податки сплачують 
щокварталу

ПДВ за місяць, податки 
сплачують щокварталу

ПДФО розмір

18% з чистого доходу 
 → для рослинники  
з площею від 2 га 

 → тваринники з оборотом 
від 300 тис. грн.

- - - - - -

ПДФО сплата ? - - - - - -

Військовий збір, розмір 1.5% ні ні ні ні ні ні

Військовий збір, термін

Єдиний податок (ЄП), розмір - 227.00 1,200.00 5% від доходів 3% від доходів +ПДВ

Ставка ЄП
розраховується з 1 га 

с.-г. залежить 
від нормативно-грошо-

вої оцінки землі

Ставка ЄП
розраховується з 1 га с.-г. 

залежить 
від нормативно-грошової 

оцінки землі

Єдиний податок (ЄП), термін -
до 20 числа місяця, що настає за місяцем, 

за який сплачується єдиний податок
до 20 числа місяця, що настає за кварталом, 

за який сплачується єдиний податок

Єдиний соціальний внесок
(ЄСВ) розмір

- 1,320.00
1,320.00 1,320.00 1,320.00

132…1320
доплата від держави

132…1320
доплата від держави

** ** ** ** **

Єдиний соціальний внесок
(ЄСВ) термін сплати

-

 → ✓до 20 квітня  
за січень-березень

 → ✓до 20 липня  
за квітень-червень

 → до 20 жовтня  
за липень-вересень

 → ✓до 20 січня  
за жовтень-грудень

те ж те ж те ж м те ж
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Умови функціонування ОСГ без ПДВ
Група 1

без ПДВ
Група 2
без ПДВ

Група 3 Група 4

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

ПДВ ні
ні ні ні

так, 20%
ні

так, 20%

* * * *

Може мати статус
виробників с г продукції

? ні так так так так так

Може мати статус СФГ (не ю.о.) ні ні так так так так так

Може мати статус СФГ (ю.о.) ні ні ні так так так так

Може мати статус
юридичної особи

ні ні ні так так так так

Може мати статус 
фізичної особи-підприємця

ні так так так так так так

Ведення бухгалтерського
обліку доходів

облік доходів та витрат 
у довільній формі,

потрібно зберігати
первинні документи

те ж те ж
те ж

+ облік НДС
те ж

те ж
+ облік НДС

*      якщо досягнуто межу річного доходу в 1 000 000 грн., то господарство зобов язано зареєструватись платником ПДВ

**    за кожного зареєстрованого члена СФГ / ФГ

***   нема прибутку – нема зобов’язань

****  У кінці року ЄСВ треба перерахувати: якщо чистий прибуток за рік був більше, ніж мінімальна заробітна плата за 12 місяців,  
      ЄСВ треба доплатити
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QR-коди та посилання до постанов

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597 98 --%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106 2018 
--%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107 2018 
--%D0%BF#Text

11026

565 587

130 300

106 107

1597

28

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102 2004 
--%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565 2019 
--%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587 2005 
--%D0%BF#Text

https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/130 2017 
--%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300 2015 
--%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28 2020 
--%D0%BF#Text

Уповноважені банки

1. АТ «Ощадбанк»

2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

3. АТ АБ «Укргазбанк»

4. АТ «Укрексімбанк»

5. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

6. АТ «КБ «АКОРДБАНК»

7. АТ «АКЦЕНТ БАНК»

8. АТ «АЛЬФА БАНК»

9. АТ «Банк Альянс»

10. АТ «БАНК ВОСТОК»

11. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

12. АТ КБ «Глобус Банк»

13. АТ «СХІДНО УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

14. АТ «Ідея Банк»

15. АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

16. АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

17. АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

18. АТ «АКБ «КОНКОРД»

19. АТ «Банк Кредит Дніпро»

20. АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

21. АТ «КРЕД І АГРІКОЛЬ БАНК»

22. АТ «КРЕДОБАНК»

23. АТ «КРИСТАЛБАНК»

24. АТ АКБ «Львів»

25. АТ «МЕГАБАНК»

26. АТ «МЕТАБАНК»

27. АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

28. АТ «МОТОР БАНК»

29. АТ «МТБ БАНК»

30. АТ «ОТП Банк»

31. АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

32. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

33. АТ «ПОЛІКОМБАНК»

34. АТ «Полтава банк»

35. АТ «ПРАВЕКС БАНК»

36. АТ «ПроКредит Банк»

37. АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК»

38. АТ «АКБ «РАДАБАНК»

39. АТ «Райффайзен Банк Аваль»

40. АТ «ТАСКОМБАНК»

41. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

42. АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

43. АТ «УкрСиббанк»

44. АТ «Універсал Банк»

45. АТ « Юнекс Банк»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597 98 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107 2018 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107 2018 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102 2004 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102 2004 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565 2019 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565 2019 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587 2005 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587 2005 --%D0%BF#Text
https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/130 2017 --%D0%BF#Text
https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/130 2017 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300 2015 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300 2015 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28 2020 --%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28 2020 --%D0%BF#Text
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Контакти 

Контакти регіональних відділень Фонду підтримки фермерів

Контакти департаментів АПР (агро промислового розвитку)

Контакти обласних Фондів підтримки  
індивідуального житлового будівництва на селі

Одеське відділення

вул. Канатна, 83, кім. 1411, Одеса, 65012

+38 (066) 422 02 24

Одеська область

вул. Канатна, 83, Одеса, 65107

(048) 728 33 20

agropolitika@odessa.gov.ua

Одеська область

Комунальне підприємство «Одеський обласний 
фонд підтримки індивідуального житлового  
будівництва на селі»

м. Одеса, вул. Канатна, буд.83, кім. 1003

(048) 725 01 65, (048) 725 21 22

Миколаївське відділення

пр. Миру, 34, к. 712, Миколаїв, 54004

+38 (067) 813 38 18

Миколаївська область

вул. Спаська, 1, Миколаїв, 54030

+380(512) 37 78 40, +380(512) 37 78 05

reform@mk.gov.ua

Миколаївська область

Спеціалізована кредитно-фінансова господарська
організація «Миколаївський обласний фонд підтрим-
ки індивідуального житлового будівництва на селі»

м. Миколаїв, вул. Робоча , буд. 2 А, офіс 508

(0512) 24 00 07, (0512) 24 02 46

https://www.facebook.com/Fond.bydivnuctva.
na.seli.Nikolaev

Херсонське відділення

вул. Ушакова, 47, к. 106, 107, Херсон, 73000

+38 (050) 226 17 94

Херсонська область

п-т Ушакова, 47, Херсон, 73000

+38 055 242 27 39

dep_buhg_agro@ukr.net

https://www.facebook.com/departament.
agropromrozvytku.kherson/

Херсонська область

Обласний фонд підтримки індивідуального  
житлового будівництва на селі

м. Херсон, вул. Університетська, 136-А

(0552) 35 51 30, (0552) 35 51 73

Запорізьке відділення

вул. Святого Миколая, 37-в, Запоріжжя, 69063

+38 (097) 222 49 59

https://www.facebook.com/zaporizhzha/

Запорізька область

п-т Соборний, 164, Запоріжжя, 69107

+38 (061) 224 60 81, +38 (061) 224 65 41

ukrsel@zp.ukrtel.net

        https://www.facebook.com/dapr.zoda.gov

Запорізька область

Комунальна установа «Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі»
Запорізької обласної ради

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13/2

(061) 764 38 00, (061) 764 26 23

Партнерські організації UHBDP

Одеська область

Миколаївська область

Херсонська область

Запорізька область

ГО «Центр розвитку та правової підтримки села»

вул. Преображенська 34, оф. 355,  
м. Одеса, 65045

Директор: Мельник Євген Бориславович

+38 (048) 726 95 59

oracs@ukr.net

@oracs.odessa

ГО Всеукраїнська рада жінок фермерів

вул. Грушевського, 10, м. Київ,  
Печерський район, 01010

Голова правління: Клєбанова Людмила Геннадіївна

+38 (067) 557 15 28

ludmilaklebanova@gmail.com

@radauwfc

ГО «Земля Таврії»

вул. Віктора Гошкевича, 45, м. Херсон

Директор: Синюк Олена

+38 (067) 553 13 22

elena@ndovira.com

@hgozt

ГО Рада жінок фермерів Херсонської області

вул. Кримська, 63, м. Херсон, 73000

Голова правління: Машинська Віра Олександрівна

Спеціалістка з розвитку ринку: Павленко Вікторія

+38 (099) 449 29 72

@UWFC.ks.ua

ГО Рада жінок фермерів Запорізької області

вул. Шкільна, будинок, 56, с. Садове,  
Пологівський р-н , 71741

Голова правління: Мізіна Ольга Вікторівна

+38 (068) 177 81 54

Спеціаліст з розвитку ринку: Станіслав Глущенко

+38 (098) 217 63 66

mizinaolha@gmail.com

@UWFC.Z

ІКЦ «Агро Таврія»

пр. Б. Хмельницького, 20, ТДАТУ,  
м. Мелітополь, 72315

Директор: Подшивалов Геннадій Валерійович

+38 (067) 613 72 58

Тел./Факс +38 (0619) 42 13 68

ipod.tdatu@gmail.com

@ikcat

ГО Благодійний Фонд ЛАСКА

вул. Бузніка 5/1, офіс 206, м. Миколаїв, 54007

Виконавчий директор: Купрієвич Ірина Миколаївна 

+38 (067) 514 70 80, +38 (093) 385 36 08

irina.kuprievich@gmail.com

@MykolaivFundLaska

https://www.facebook.com/Fond.bydivnuctva.na.seli.Nikolaev
https://www.facebook.com/Fond.bydivnuctva.na.seli.Nikolaev
https://www.facebook.com/departament.agropromrozvytku.kherson/
https://www.facebook.com/departament.agropromrozvytku.kherson/
https://www.facebook.com/zaporizhzha/
https://www.facebook.com/dapr.zoda.gov
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Дана брошура постійно оновлюється, якщо Ви помітили помилку або неточність, або маєте пропозицію з покращен-
ня, зверніться за електронною адресою: aharmash@meda.org

Чи знаходяться теплиці в переліку техніки та обладнання, вартість яких  
частково компенсується за рахунок бюджетних коштів?

Яким чином теплиці можуть потрапити до переліку обладнання?

Які важливі умови ставить законодавство для виробників техніки  
та обладнання для включення в перелік?

Післямова

 → ✓Ні

 → Заводи / фабрики / цехи мають подати заявки у Мінекономіки щодо включення їх теплиць  
до переліку.

 → Для включення в перелік в поточному році заявки можуть подаватися постійно  
до 31 жовтня. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються  
Мінекономіки з 1 листопада поточного року.

 → Заводи / фабрики / цехи мають представляти офіційно зареєстрований бізнес,

 → бути резидентами України не менш як два роки,

 → питома вага їх витрат на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи  
у складі собівартості виробленої … продукції становить не менш як 8%,

 → ступінь їх локалізації має бути не менше 60%,

 → здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.


