


 
 
Фінансова підтримка 
шляхом здешевлення 
кредитів 

Усі  позичальники  
1,5 облікової ставки НБУ  
(5% сплачують  самостійно) 

  Позичальники,  які 
   займаються тваринництвом 
   15 млн грн 

Інші позичальники 5 млн  грн 

ЦІЛЬОВЕ 
ВИКОРИСТАННЯ 

КРЕДИТІВ  

Короткострокові 
поповнення обігових 

коштів  

Середньострокові 
 поповнення обігових 

коштів, придбання основних 
засобів, будівництво 

і реконструкція виробничих 
об'єктів та з переробки 

Довгострокові 
придбання основних 
засобів, будівництво 

і реконструкція виробничих 
об'єктів, в т.ч. сховищ зерна, 

овочів, фруктів 

Постанова КМУ від 29.04. 
2015 № 300 зі змінами від 

10.03.2021 № 189  

Обсяги компенсації 

28 АФ у 2021 році 

отримали 4,7 млн грн 



надається на безповоротній основі  

у розмірі 25% вартості  

Документи подають до уповноваженого банку 

Перелік техніки та обладнання формується 
Мінекономіки 

Заявки щодо включення до переліку для 
компенсації в поточному році подаються 
Мінекономіки до 31 жовтня. Для включення до 
переліку в наступному році подаються 
Мінекономіки з 1 листопада поточного року    

Перелік техніки  розміщений на сайті Мінекономіки та на сайті 
управління агропромислового розвитку 

Постанова КМУ  
від 01.03.2017 

№130  зі  змінами 
17.03.21 №205 

Часткова компенсація вартості 
с/г техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва 

31 АФ у 2021 році 

отримали майже 

4 млн грн 



Постанова КМУ  від  
15.07.2005 № 587 зі 

змінами від 
10.03.2021 №185 

Фінансова підтримка розвитку 
садівництва, виноградарства та 

хмелярства 

Документи подаються до управління 
агропромислового розвитку 

 
Документи подаються до 

Мінекономіки 
 

у розмірі до 50% вартості 

нового будівництва та 
реконструкції холодильників , 

цехів первинної переробки , 
об’єктів із заморожування 

плодів та ягід 

придбання лінії товарної 
обробки плодів та ягід, 
автоматизовані лінії з 

висушування, лінії з переробки 
власно вирощених плодів  

придбання садивного матеріалу плодово-ягідних 
культур, винограду та хмелю у розмірі  до 80 

відсотків здійснених витрат (після проведення ними 
садіння або ремонту насаджень) 

проведення робіт та придбання матеріалів для 
спорудження шпалер і встановлення систем 

краплинного зрошення у розмірі до 50 відсотків 
здійснених витрат (після завершення монтажних 

робіт) 

закупівлю техніки, механізмів та обладнання 
(зокрема іноземного виробництва, які не 
виробляються в Україні) для проведення 

технологічних операцій у виноградарстві, садівництві 
і хмелярстві згідно із затвердженим Мінекономіки 

переліком такої техніки, — у розмірі  до 30 відсотків 
їх вартості. 

Компенсації підлягає вартість 
об’єктів, введених в 

експлуатацію  
з 1 жовтня попереднього року 
по 30 вересня поточного року 

Для компенсації витрат (без урахування податку на 
додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня 
попереднього року по 30 вересня поточного  



Фермерські господарства,  сімейні 
фермерські  господарства, створені без 
набуття статусу юридичної особи відповідно 
до статті 8-1 Закону України “ Про 
фермерське господарство ” 

Чистий дохід (виручка) за останній рік  

до 20 млн. грн. 

Ідентифіковане та зареєстроване поголів’я 

Постанова КМУ  
від 07.02.2018 

№ 106  
зі змінами від 

21.04.2021 
№384 

Фінансова підтримка 
фермерських господарств  



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

 

ПЕРЕВАГИ: 
 
-доступ до всіх програм 
державної підтримки в 
АПК; 
 
 

- пільговий порядок сплати 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування (при умові 
реєстрації на ІV групу); 
 

 

- стаж роботи в СФГ - право 

на пенсію. 

 

УМОВИ: 
 

- членами фермерського 

господарства фізичної особи-

підприємця можуть бути тільки 

члени його сім'ї ; 
 

- розмір сільськогосподарських 

угідь/земель повинен бути не 

менше 2 га і не більше 20 га; 
 

- не використання праці 

найманих працівників; 
 

- провадять господарську 

діяльність (крім постачання) за 

місцем податкової адреси. 



Спеціальна бюджетна 
дотація за утримання 
корів усіх  напрямів 
продуктивності 

5 тис. грн за голову але не 
більше 250 тис. грн 

документи подаються до 
управління 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

ФГ та СФГ- ФОП подають 
документи до  31 серпня   
станом на 1 липня 

 Дотація надається на     
безповоротній основі ФГ та 
СФГ-  ФОП  у власності якого 
перебуває  від  5 до 50 
ідентифікованих та 
зареєстрованих корів 

Підтримка новостворених 
ФГ та  сімейних 
фермерських господарств - 
ФОП 

5 тис.грн на 1 гектар,         

але не більше 100 тис.грн 
на одне ФГ 

документи подаються до 
Волинського відділення 
Укрдержфонду підтримки 
фермерських господарств 

ФГ та СФГ- ФОП подають 
документи до 30 жовтня 

бюджетна субсидія  
виділяється один раз 
виключно для провадження 
с/г діяльності перші три 
роки після його створення 
ФГ та СФГ - ФОП 



Надання сімейним фермерським господарствам 
додаткової фінансової підтримки через механізм 
доплати на користь застрахованих осіб - 
членів/голови сімейного фермерського 
господарства єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 

документи подаються не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до початку місяця  

Члени/голова СФГ щокварталу сплачують внесок 
страхування від 0,9-0,1 мінімального страхового 
внеску  

За підсумками року члени/голова СФГ сплачують 
внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від 
провадження їх діяльності  

Сімейне фермерське господарство без статусу 
юридичної особи повинно бути зареєстроване 
платниками єдиного податку   ІV групи 

Постанова КМУ  від 22.05.2019 № 565 зі змінами  - пільга ЄСВ  



компенсація витрат, 
пов’язаних з наданими 
дорадчими послугами 
(крім новостворених 

ФГ) 

90 % вартості (без 
ПДВ), але не більше 
ніж  10 тис. грн 

Для новостворених 
фермерських господарств  

у період їх становлення 
(перші три роки після 

створення) 

надається один раз у 
розмірі, що не перевищує   
36 тис.грн за умови 
попередньо укладеного 
договору з дорадчою 
службою 

Документи подають до 
уповноваженого банку 

ФГ, СФГ- ФОП, СОК  
подають документи  
щомісяця, але не пізніше 
15 листопада 

Фінансова підтримка дорадчих послуг 

В області є 

2 дорадчі 

служби 



Державна підтримка розвитку 
тваринництва 

50400 грн за закуплену племінну 
голову телиці, нетеля, корови 

16000 грн за закуплену племінну 
голову свинки або кнурця 

17600 грн за закуплену племінну 
голову вівцематки, барана, ярки 

160 грн за одну племінну бджолину 
матку 
800 грн за один бджолиний пакет 

160 грн за одну дозу сперми бугаїв 
480 грн за одну дозу сексованої 
сперми бугаїв 
160 грн за одну дозу сперми кнурів 
800 грн за один ембріон великої 
рогатої худоби) 

відшкодування вартості 
тваринницьких об'єктів (до 

50 % вартості, а 
сільськогосподарським 
кооперативам до 70% ) 

відшкодування вартості 
об’єктів із зберігання та 

переробки зерна (до 
50 % вартості) 

відшкодування вартості 
закуплених племінних 
тварин, бджіл, сперми 
та ембріонів до 80% 

вартості, але не більш 
як: 

 
Постанова КМУ  

від 07.02.2018 № 107  
зі змінами від 12.05.2021 

№517 
 



Спеціальна бюджетна дотація за 
наявні бджолосім’ї 

200 грн на бджолосім’ю але не більше 
60 000 грн 

Документи подаються до органів 
місцевого самоврядування 

Фізичні особи та ФОП подають 
документи до  1  жовтня 

 до 15 жовтня органи місцевого 
самоврядування складають відомість  

та подають її  до управління               
агропромислового розвитку   

                



+ 2 нові напрямки 

Дотація за 

утримання кіз та 

овець 

 

 

 

за кожну наявну станом на 

1 січня 2021 року 

ідентифіковану та 

зареєстровану в 

установленому порядку 

кізочку, козематку, ярку, 

вівцематку  

1 000 

гривень за 

одну голову 

Документи 

подавати 

управлінню 

АПР ОДА  

до 1 липня 

 

 

  

Дотація за приріст 

корів 

 

за кожну наявну прирощену 

корову власного відтворення, 

на яку збільшено основне 

стадо станом на 1 липня 2021 

року порівняно з поголів’ям 

станом на 1 січня 2021 року 

 

30 000 

гривень за 

одну голову. 

управлінню 

АПР ОДА 

до 1 вересня 

 

! ФГ або 

дотація за 

утримання 

корів /або за 

приріст ! 

 

Державна підтримка розвитку 
тваринництва 



Доступні кредити 5-7-9% 

надання фінансової 
державної підтримки 
суб’єктам 
мікропідприємництва та 
малого підприємництва 

через Фонд розвитку 
підприємництва 

компенсації процентів для  
суб’єктів підприємництва, які 
здійснюють свою діяльній в 
аграрній галузі, в рамках якої 
вони можуть зменшити 
сплату базової відсоткової 
ставки до рівня з 9 до 7, або    
5, відсотків річних. 

ЗДЕШЕВЛЕННЯМ КРЕДИТІВ  
МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЬ 

суб’єкти 
мікропідприємництва та 
малого підприємництва, 
які ведуть господарську 

діяльність у сільській 
місцевості 

ФГ, у тому числі й сімейні 

сільськогосподарські 
кооперативи 

інші 
сільгосптоваровиробники 



Пропозиції щодо нових напрямків 
підтримки з ДБ 2021  порядки на розгляді 

• . 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Надання пільгових кредитів сільським мешканцям під 3 відсотки річних до 20 років 
(черговість для отримання позики встановлюється у районі / територіальній громаді) 

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2021 роки  
Затверджена сесією обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/15( зі змінами) 

Детальна інформація: Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» за тел.(0332) 242 397 

Будівництво, добудова та   

реконструкція житла 

Будівництво господарських 

споруд 

Підведення інженерних 

мереж 

багатодітним сім’ям безвідсотково 

400 тис. грн. - для спорудження нового житлового будинку,  

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

300 тис. грн. - для придбання житла. 

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



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

•ЗА УТРИМАННЯ ТЕЛИЦЬ ТА НЕТЕЛІВ, ЯКІ 

НАРОДИЛИСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ШТУЧНОГО 

ОСІМЕНІННЯ, І УТРИМУВАЛИСЯ В 

ГОСПОДАРСТВІ ДО 2-РІЧНОГО ВІКУ (ОСГ)  

 

до 1000 грн за 1 голову з ОБ до 1000 

грн на голову з МБ 

•ЗА УТРИМАННЯ ТРЬОХ  І БІЛЬШЕ КОРІВ  

(ОСГ) 

150 грн на корову з ОБ 

150 грн на корову з МБ 

 

ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ  

(виробникам органічної продукції) 

до 50% вартості понесених 

витрат, але не більше ніж  

 50 тис. грн на 1 господарство з ОБ 

+50 тис грн з МБ 

ЗАХОДІВ З КОРІННОГО  

ПОЛІПШЕННЯ ПАСОВИЩ 

 

80/20 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ АПК  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ      2016-2021  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ АПК  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Назва заходу Категорія отримувачів Сума/% відш.,  Обмеження 

Часткова компенсація вартості придбаної с/г техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва 
ФГ, ФОП-СФГ, чистий дохід 

яких не більше 20 млн грн, 

новоствореним (3 роки) 

30% Не більше 20 тис 

грн на 1 

господарство 

Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових 

кредитів на реалізацію бізнес-планів у сфері агропромислового 

комплексу 

Агроформування чистий 

дохід яких не більше 20 млн 

грн, новоствореним (3 роки) 

до 300 тис грн Не більше 300 тис 

грн 

Здешевлення штучного осіменіння маточного поголів’я ВРХ, що 

утримується в господарствах населення за рахунок коштів 

обласного бюджету у розмірі 90 відсотків вартості осіменіння 

ОСГ 279 грн /голову  

Дотація за утримання в господарствах населення до 2-х річного 

віку телиць та нетелів, отриманих в результаті штучного 

осіменіння 

ОСГ 5 тис. грн /голову  

Дотація власникам ОСГ за утримання 3-х і більше корів ОСГ 500 грн/корову 

Створення громадських пасовищ на умовах співфінансування з ТГ 

у розмірі 80/20 (обласний бюджет/бюджет ТГ) 
Громади 80% 

Відшкодування закуплених органічних добрив Виробники органічної 

продукції 
80% Не більше 20 

тис.грн  на 1 господ 

Здешевлення вартості висіяного базового та сертифікованого 

насіння і посадкового матеріалу 
ОСГ 

Компенсація за будівництво теплиць (картопле-овочесховищ) ФГ, ФОП-СФГ, чистий дохід 

яких не більше 20 млн грн 
80% Не більше 50 тис. 

грн на 1 

господарство 

Каталог виробників агропродукції, розробляє управління за 

пропозиціями агровиробників  
- 50 тис грн 1 

каталог 

Участь/проведення виставково-ярмаркових заходів, інформаційно-

роз’яснювальної роботи 
- 

Дотація за посів медоносів Агроформування різних 

форм власності, чистий 

дохід яких не більше 20 млн 

грн 

5 000 грн за 

гектар 

Не більше 50 тис. 

грн на 1 

господарство 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                              
 забезпечити облік аграріїв-отримувачів державної допомоги; 
 надавати зручні електронні сервіси аграріям, зокрема відображення у “кабінеті аграрія” 

інформації про землю, зареєстровані речові права оренди, зареєстрованих тварин;  
 отримувати статистичну інформацію для органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 
 створити надійний канал комунікації між державою/ОМС та виробником 

сільськогосподарської продукції 

Впровадження ДАР має на меті 

Для реєстрації необхідно: 
-електронний цифровий підпис; 
- електронна пошта 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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