
Програми підтримки АПК- на 2020 рік

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації



•кредити на цілі тваринництва 15 млн грн – обмеження на 1 суб'єкта
•провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім 
тваринництва);- до 5 млн.грн

• здешевлення вартості кредиту до 5%

1,2 млрд грн                                        
- здешевлення кредитів (кредити 
на поточні та капітальні 
інвестиції, кредити на цілі 
тваринництва)

Компенсація у розмірі - 25% вартості вітчизняної  техніки та 
обладнання, (розширення переліку  що буде  відшкодовуватись)
відшкодування обсягів підтримки не виплачених у 2019 році

1,0 млрд грн   
- здешевлення вітчизняної 
с/г техніки і обладнання;

•племінні (генетичні) ресурси (поголів”я тварин, бджолопакети)

•відшкодування обсягів підтримки не виплачених у 2019 році тваринницькі 
об’єкти

•дотація за наявні бджолосім’ї  
•Часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна 
•Часткове відшкодування вартості будівництва  тваринницьких об’єктів

1,0 млрд грн                  
- підтримка галузі 
тваринництва;

•дорадчі послуги
•с/г обслуговуючі кооперативи, об'єкти переробки
•сімейні фермерські господарства, доплата ЄСВ
•сертифікація органічного виробництва (90% вартості)
•сімейні фермерські господарства, дотація на корову (наявність поголів'я від 5 до 50 корів)

•молодим фермерам (до 35 років включно)

400 млн грн
- підтримка розвитку 
фермерства;

•закладення насаджень садів, ягідників, виноградників (компенсація до 80%) 
•будівництва холодильників та об’єктів із заморожування плодово-ягідної 
продукції, придбання ліній товарної обробки плодів, обладнання для 
висушування фруктів – (компенсація до 30%)

• до 50 млн

400 млн грн 
- підтримка садівництва, 
виноградарства та хмелярства.

Державна підтримка агропромислового комплексу на 2020 рік

4,0 млрд грн

- у 
Державному 

бюджеті
передбачено
на державну

підтримку АПК-

2020 

передбачено
видатки за 

такими 
програмами:

Профінансовано за
2017 - 1,02 млрд.грн;  

2018- 4,23 млрд.грн; 

2019 – 4,5 млрд.грн



Фінансова підтримка АПК з державного бюджету на 2020 р. 

1. ПОСТАНОВА КМУ № 300; від 29 квітня 2015 р. (зі змінами)  здешевлення кредитів АПК

2. ПОСТАНОВА КМУ № 107 від 7 лютого  2018 р. (зі змінами) тваринництво

3. ПОСТАНОВА КМУ № 130 від 1 березня 2017 р. (зі змінами) сільськогосподарська техніка
і обладнання.

4. ПОСТАНОВА КМУ № 587  від 15 липня 2005 р. (зі змінами) садівництво 

5. ПОСТАНОВА КМУ № 106 від  07 лютого 2018 р. (зі змінами) фермерські господарства, 
кооперативи проєкт

6.ПОСТАНОВА КМУ № 565  від 22 травня 2019 р. фермерські господарства, через 
механізм доплатина користь застрахованих осіб

7.ПОСТАНОВА КМУ № 1102 від 25 серпня 2004 р. (зі змінами) фермерські господарства 
на поворотній основі 



- короткостроковими кредитами, 

залученими для покриття 
виробничих витрат;

-середньостроковими і 
довгостроковими кредитами,

залученими для придбання основних засобів 
сільськогосподарського виробництва, 

здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського 

призначення, а також для будівництва і реконструкції 
виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання 

овочів, фруктів та ягід).

Компенсація на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу -
юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам -
підприємцям (далі - позичальники), які:

провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат 
капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва для 
позичальників та пов’язаним із ними особам, які провадять діяльність у галузях тваринництва – 15 млн грн;

провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва); для позичальників    

– 5 млн гривень.

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

ПОСТАНОВА КМУ кредитів; від 29 квітня 2015 р. № 300 (зі змінами)
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Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки

Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк).

Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені відсотки за січень – жовтень за користування
кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку,
що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5

відсоткових пунктів.



1. спеціальна дотація за наявні бджолосім’ї.
(фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками 
бджолосімей, у разі наявності станом на 01 серпня поточного року від 
10 до 300 бджолосімей, ст. на 01 серпня у розмірі 200 
гривень за бджолосім’ю - до 01 жовтня ОМС

2. часткове відшкодування вартості племінних 
тварин, бджіл, сперми та ембріонів
протягом року до 10 жовтня (З 1. 10  мин. року по 30. 09 20р )

за закуплені племінні телиці - 31 500 грн. 
за закуплені племінні свинки - 10 000 грн. 
закуплені  племінні вівцематки - 11 000 грн
за закуплені в племінних заводах бджолиних маток – 100 гривень за 

одну штуку, бджолиних пакетів – 500 гривень за одну штуку;
за ембріони великої рогатої худоби - 500 гривень /Мінекономіки/

3. часткове відшкодування вартості 
тваринницьких об’єктів у розмірі 30 відсотків
вартості за завершені у грудні 2019 року та поточному році етапи 
(черги) будівництва часткове відшкодування вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних 
залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції 
до 01 жовтня  Мінекономіки

4. компенсація вартості об’єктів, профінансованих за 
рахунок банківських кредитів лише тим суб’єктам 
господарювання, які залучили у 2018 – 2019 роках у банках 
подають до уповноваженого банку кредити строком до п’яти 
років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт 
часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 

ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без 
урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів  

Сума державної підтримки, що надається протягом одного 
бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним 
особам не може перевищувати 50 млн. гривень

Погашеннябюджетної кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення 
операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

5.Часткове відшкодування вартості об'єктів із 
зберігання та переробки зерна надається 
сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним 
особам питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить 
не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними за попередній 
податковий (звітний) рік - в розмірі до 30 відсотків вартості (без 
урахування податку на додану вартість), закінчених будівництвом 
об'єктів (черг та/або пускових комплексів) зернофуражних сховищ, 
елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та 

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА- 2020р.
•ПОСТАНОВА КМУ від 7 лютого  2018 р. № 107 (зі змінами)

Профінансовано за  2017 - 0 грн;  2018   - 90,6 млн.грн;  2019 – 167млн.грн



ПРОГРАМА «ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
та обладнання. 
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Профінансовано, млн.грн

Часткова компенсація надається
сільськогосподарським
товаровиробникам на безповоротній
основі за придбані техніку та обладнання,
вартість яких зазначена в актах приймання-

передачі та інших документах, що
підтверджують оплату через уповноважений
банк у розмірі 25 відсотків вартості (без
урахування податку на додану вартість) - за
придбані техніку та обладнання і включена до
переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті
Мінекономіки.

Для отимання часткової компенсації 
сільськогосподарські 

товаровиробники подають до 
уповноваженого банку, через який 

здійснено оплату техніки та 
обладнання, заявки та підтвердні 

документи щодо їх придбання, а саме:

-копію платіжного доручення;
-акт приймання-передачі техніки та 
обладнання,
- свідоцтво про реєстрацію транспортного 
засобу та/або машини (якщо техніка 
підлягає обов'язковій державній або 
відомчій реєстрації), технічний паспорт 
вагона 
-довідку про відсутність заборгованості з 
платежів, контроль за справленням яких 
покладено на контролюючі органи.

Заявки для отримання часткової 
компенсації вартості техніки та 
обладнання, вагонів, устатковання, 

придбаних до 1 грудня поточного 
року, подаються до 5 грудня 
поточного року за наявності поданих у 
повному обсязі підтвердних документів. 
Заявки для отримання часткової компенсації 
вартості техніки та обладнання,, придбаних 
з 1 грудня поточного року, подаються 
до 1 квітня наступного року

ПОСТАНОВА КМУ від 1 березня 2017 р. № 130 (зі змінами)



Суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності
і фізичні особи – підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

1) за придбаний 
садивний матеріал 

плодово-ягідних 
культур, винограду та 

хмелю (далі –
садивний матеріал) –
80 відсотків вартості 

(без урахування 
податку на додану 

вартість), але не більш 
як встановлені 
Мінекономіки 

нормативи (після 
закладення 
насаджень);

2) за проведені 
роботи із 

спорудження 
шпалери і 

встановлення систем 
краплинного зрошення 

та придбання 
матеріалів, необхідних 
для проведення таких 

робіт (далі – за 
проведені роботи) – 30 

відсотків вартості (без 
урахування податку на 
додану вартість) (після 
повного завершення 

монтажних робіт);

3) за нове будівництво 
та реконструкцію 
холодильників для 

зберігання плодів, ягід, 
столових сортів винограду 

та хмелю власного 
виробництва, цехів

первинної переробки 
технічних сортів 

винограду, плодів та ягід 
власного виробництва, 

об’єктів із заморожування 
плодів та ягід виробникам, 

які вирощують плоди та 
ягоди, (далі – об’єкти) – 30 

відсотків вартості (без 
урахування податку на 

додану вартість);

4) за придбані лінії 
товарної обробки плодів 

та ягід виробникам, які 
вирощують плоди та 

ягоди, автоматизовані лінії 
з висушування плодів, ягід 

та хмелю власного 
виробництва, лінії з 
переробки власно 

вирощених плодів, ягід та 
технічних сортів 

винограду на соки, пюре, 
виноматеріали (далі – лінії) 
– 30 відсотків вартості 
(без урахування податку 
на додану вартість) після 

завершення пуско-
налагоджувальних робіт;

5) за придбані техніку 
та обладнання (в тому 

числі іноземного 
виробництва, яка не 

виробляється в Україні) 
для проведення 

технологічних операцій у 
виноградарстві, 

садівництві та хмелярстві, 
згідно з визначеним 

Мінекономіки переліком
(далі – техніка та 
обладнання) – 30 

відсотків вартості (без 
урахування податку на 

додану вартість).

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) 
побудованих і реконструйованих та прийнятих у період  з 01 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей же період основних засобів і 
товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, у розмірі: 

Сума бюджетних коштів,, за напрямами державної підтримки, передбаченими цим пунктом, не може перевищувати - 50 млн. гривень.

Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи 
суб’єкти господарювання подають до 01 жовтня обласній комісії пакет документів

ПОСТАНОВА КМУ від 15 липня 2005 р. N 587 зі змінами

Профінансовано за  2017р – 15,7млн грн;  2018р - 11,4 млн.грн;  2019р – 50,4 млн.грн

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-18


ФІНАНСОВА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

1) фермерському господарству зареєстрованому 
відповідно до законодавства, яке має чистий дохід 

(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік до 20000000 гривень; 

зареєстрованому в поточному році фермерському 
господарству, незалежно від обсягу чистого доходу 

(виручки);

2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу 
якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають 
вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а інші — фізичні особи, 

у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі 
сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та 

зареєстровані відповідно до законодавства

Компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими 
послугами; (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень)

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - для 
придбання нової техніки та обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування, 
фасування і транспортування сільськогосподарської продукції  документи подають уповноваженому банку до 1 листопада. 
Компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання, до 3,0 млн.грн Уповнов Банку                                                                                                                     

Часткова компенсація витрат у розмірі 90%, пов’язаних із сертифікацією органічного 
виробництва відповідно до законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції або законодавства  іншого, ніж законодавство 
України; до 1 листопада поточного року  подають копії документів уповноваженому банку

Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки 
після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) 
один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 
гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів фермерському господарству, у власності 
якого перебуває від 5 корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та 
зареєстрованих відповідно до законодавства наявну станом на 1 липня поточного року в розмірі 5000

гривень за одну голову, але не більше 250000 гривень. До 1 жовтня Мінекономіки

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

Фінансова підтримка надається:
•ПОСТАНОВА КМУ від  07 лютого 2018 р. № 106 (зі змінами)
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Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, визначеними абзацами другим, третім, 
п’ятим – дев’ятим пункту 5 цього Порядку, не більше одного разу протягом бюджетного року.



Програма фінансової підтримки сімейнно - фермерським господарствам 
через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного ФГ єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  ПОСТАНОВА КМУ   від 22 травня 2019 р. № 565

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського 
господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-

1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником 
єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового 

кодексу України.

0,9 мінімального страхового внеску - перший рік

0,8 мінімального страхового внеску - другий рік

0,7 мінімального страхового внеску - третій рік

0,6 мінімального страхового внеску - четверт

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

0,4 мінімального страхового внеску - шостий рік;

0,3 мінімального страхового внеску - сьомий рік;

0,2 мінімального страхового внеску - восьмий рік;

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

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до початку місяця до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника 
внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (крім осіб, 
зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку) за формою згідно з додатками 1 і 2.

3. Доплата надається у таких розмірах

4. Доплата надається 
членам/голові сімейного 

фермерського 
господарства виключно за 
умови, що вони сплачують 
внесок у сумі не менш як:

0,1 мінімального 
страхового внеску -

перший рік; 

0,2 мінімального 
страхового внеску - другий 

рік

і так дальше до
0,9 мінімального 

страхового 
внеску - дев’ятий та 

десятий роки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF


Програма підтримки фермерських господарств на поворотній основі 

ПОСТАНОВА КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1102 зі змінами 

Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам є регіональні відділення  Українського Фонду підтримки ФГ.

Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються 
згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідний рахунок Фонду, відкритий в Казначействі за місцем 
реєстрації, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах:
1. новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським 
господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, - строком від трьох до 
п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

2. іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин 
(телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, 
будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із 
забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

* Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в друкованих засобах інформації (назву газети 
/публікації можна дізнатись у регіональних відділеннях фонду ).

* Документи на участь у конкурсі приймаються не менше ніж протягом 30 календарних днів з моменту публікації.

20-млн.грн на 2020 р



фінансова підтримка, 
не виплачена  одержувачам у 2019 році з незалежних від суб'єктів  причин за:

ПОСТАНОВА КМУ від  07 лютого 2018 р. № 106 (зі змінами)проєкт?

ПОСТАНОВА КМУ від 1 березня 2017 р. № 130 (зі змінами)

ПОСТАНОВА КМУ від 7 лютого  2018 р. № 107 (зі змінами)

Мінекономіки наказами від 22.05.2020 № 936 та № 937 затвердило розподіл коштів для виплати
заборгованості за 2019 рік за програмою «Часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва».

Бюджетні кошти, не виплачені у 2019 році отримувачам бюджетних коштовза напрямами часткове 
відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, часткове відшкодування вартості племінних тварин, 
сперми та ембріонів  з незалежних від них причин, виплачуються у 2020 році в разі повторного 
подання ними документів згідно з вимогами пунктів 8, 9, 10

За напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація вартості придбаної
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів,
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім
новостворених) у 2020 році виплачується лише фінансова підтримка, не виплачена одержувачам у 2019 році знезалежних від них причин, у разі повторного подання ними до 1 вересня документів згідно з вимогами пунктів 7, 10, 11, 11-2цього Порядку.



Назва банку
АТ АКБ «Львів»
АТ «БАНК ВОСТОК»
АТ «МТБ БАНК»
АТ «МОТОР-БАНК»
АТ КБ «Глобус Банк»
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
АТ АБ «Укргазбанк»
АТ «ОТП Банк»
АТ «ПУМБ»
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
АТ «АКБ «РАДАБАНК»
АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
АТ «Кредобанк»
АТ «АЛЬФА-БАНК»
АТ КБ «ПриватБанк»
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

АТ «Укрексімбанк»
АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

АТ «МЕГАБАНК»

ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

АТ «Ощадбанк»

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ БАНКІВ,
які підписали Меморандум з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки 

сільгосптоваровиробників станом на 20 травня  2020 року



Офіційні сайти, сторінка у соціальних мережах (Facebook)

Тернопільське
відділення
Укрдержфонду
(0352) ф. 52 70 82  

(вул. Кн. Острозького, 

14/501 , м. Тернопіль)

tvudfpfg@ukr.net

Баран 
Віталій
Сидорович –
директор

068 517 16 50

Пилипчак
Іван
Павлович -
головний
бухгалтер

068 053 53 55

068 053 53 55



Динаміка фінансування 
з використання с/г підприємствами програм  підтримки з державного 

бюджету 2010-2019р.р., млн. грн. 
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Департамент 
агропромислового розвитку облдержадміністрації


