
Підтримка розвитку підприємництва в сільській
місцевості



Фінансова підтримка розвитку ФГ

Фінансова підтримкаФГ на поворотній основі через
Український Державний фонд (безвідсоткові кредити)

Державна підтримка через доплати на користь
застрахованих осіб - членів/голови СФГ

Додаткові програми державної підтримки
Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки
с/г продукції

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів

Фінансова підтримка розвитку садівництва, 
виноградарства та хмелярства

Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання
вітчизняного виробництва

Програми державної підтримки на 2020 рік



Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств*

Умови: чистий дохід до 20 млн грн

Дотація за утримання корів

Субсидія на одиницю оброблюваних угідь

5 тис грн (не більше 250 тис грн) 

від 5 ідентифікованих та зареєстрованих корів

Часткова компенсація витрат на надані дорадчі
послуги

виплата 90% вартості, але не більше 10 тис грн

новостворенимФГ - 3 тис грн на 1 га, але не
більше 60 тис грн на одне ФГ

*Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами) 

03.06.2020 № 447

Бюджет 380 млн грн

Фінансова підтримка на поворотній основі
(безвідсоткові кредити) через Український
державний фонд підтримки ФГ

Умови:  усі ФГ** на конкурсних засадах

Фінансова підтримка - безвідсоткові
кредити до 500 тис. грн до 5 років одному
ФГ

Постанова КМУ № 1102-2004-п від 25 серпня 2004

**Окрім ФГ, які мають заборгованість перед Фондом, яких
визнано банкрутами, порушено справу про банкрутство, які
перебувають у стадії ліквідації, виявлено факти незаконного
одержання та/або нецільового використання коштів

Бюджет 67 млн грн

Державна підтримка через доплати на
користь застрахованих осіб -

членів/голів СФГ

Доплата

Доплати без набуття статусу
юридичної особи ЄСВ

10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 

мінімального страхового внеску, 

за умови сплати решти внеску

*Постанова КМУ від 22.05.2019 № 565

Бюджет 20 млн грн

с/г обслуговуючому кооперативу

Компенсація вартості техніки та обладнання
(власні та кредитні кошти)

70% вартості до 3 млн на 1 кооператив



31 500 грн за одну голову телиці, нетеля, корови

10 000 грн за одну голову свинки або кнурця

11 000 грн за одну голову вівцематки, барана, ярки

100 грн за одну племінну матку

500 грн за один бджолиний пакет

100 грн за одну дозу сперми бугаїв

300 грн за одну дозу сексованої сперми бугаїв

100 грн за одну дозу сперми кнурів

500 грн за один ембріон великої рогатої худоби)

Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської
продукції

Умови: усі ФГ** на конкурсних засадах

Відшкодування вартості тваринницьких об'єктів (до 30% 

вартості)

Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107 (зі змінами)

Бюджет 1 млрд грн

Дотація за бджолосім’ї (за наявні від 10 до 300 бджолосімей у
розмірі 200 грн за бджолосім’ю)

Відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки
зерна (до 30 % вартості)

Відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, 

сперми та ембріонів до 50% вартості

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок
банківських кредитів
(до 25% обсягу залучених кредитних коштів для отримувачів
2018-2019 років)



Фінансова підтримка розвитку
садівництва, виноградарства та
хмелярства

Умови: < 25 млн грн на одного суб'єкта

Придбання садивного матеріалу

Нове будівництво та реконструкція холодильників, цехів

до 80% вартості

Спорудження шпалери і встановлення систем краплинного
зрошення

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці –
сільгоспвиробники

Постанова КМУ від 15.07. 2005 року№ 587 (зі змінами)

Бюджет 400 млн грн

Часткова компенсація вартості с/г
техніки та обладнання вітчизняного
виробництва

Умови: 25% вартості техніки

Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід виробниками

Постанова КМУ від 01.03. 2017 року№ 130 (зі змінами)

Бюджет 437 млн грн

до 30% вартості

до 30% вартості

до 30% вартості

Придбання техніки та обладнання (зокрема іноземного)

до 30% вартості

питома вага с/г продукції не менше 75% вартості всіх товарів

Не надається с/г товаровиробникам, стосовно яких порушено
справу про банкрутство яких визнано банкрутами, тим, що
ліквідуються, мають заборгованість перед бюджетом



Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Короткострокові

покриття
поточних
витрат
на виробництво
с/г товарів
(послуг)

Позичальники, 

які займаються
тваринництвом

15 млн грн

інші
позичальники

Цільове використання кредитів Обсяг компенсації

Середньострокові

придбання
основних засобів
с/г виробництва
(в тому числі землі), 
будівництво і
реконструкція
виробничих
об'єктів
с/г призначення

Розмір
Компенсації

Використання цих коштів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300

5 млн грн

Бюджет 1,2 млрд грн

Компенсація: 1,5 облікової
ставки НБУ (на дату
нарахування відсотків) але не
більше розмірів передбачених
договором, зменшених на 5%

пунктів

Сплачують 5% самостійно

Усі позичальники



Доступні кредити 5-7-9

Постанова КМУ від 24.01.2020 № 28

Бюджет 2 млрд грн

ФГ, у тому числі й сімейні

С/г обслуговуючі та виробничі кооперативи

Суб’єкти мікро- та малого підприємництва, які ведуть господарську діяльність у сільській
місцевості

Інші сільгосптовировиробники

Кредити зможуть отримати і ті сільгоспвиробники, які вже скористалися іншими діючими програмами
державної підтримки

Максимальна сума кредиту 3 млн гривень

Детальна інформаціящодо програми
“Доступні кредити 5-7-9 %”: 

https://5-7-9.gov.ua


