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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА  УКРАЇНИ 

 

пропонує фермерським господарствам 

скористатися бюджетною фінансовою підтримкою 

в 2019 році 

 

 

 

 

Обирайте, оформляйте та отримуйте державну допомогу! 
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ГАРЯЧА  ЛІНІЯ МІНАГРОПОЛІТИКИ 0 800 215 010 

працює з понеділка по п’ятницю 8:00-20:00,  

у суботу 9:00-14:00. 

  

 
 
Слідкуйте за Інформацією щодо державних програм підтримки 
сільгосптоваровиробників на: 
 

 сайті Мінагрополітики https://new.minagro.gov.ua/ua, 

 сайті Укрдержфонду https://udf.gov.ua/, 

 ФБ-сторінці Департаменту підтримки фермерства, кооперації та 
розвитку сільських територій Мінагрополітики 

 
 
 
 
 
 
 

 

Підготовлена за сприяння Проекту «Підтримка впровадження 

сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» 

https://new.minagro.gov.ua/ua
https://udf.gov.ua/
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Якщо ви - власник фермерського господарства, в тому числі 

сімейного фермерського господарства (далі - ФГ), яке: 

 зареєстроване до 2019 року з виручкою від реалізації 

продукції до 20 млн грн за 2018 рік, 

 зареєстроване в 2019 році незалежно від обсягу виручки, 

 володіє або користується землями сільськогосподарського 

призначення, права на які зареєстровані в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Держреєстр 

прав), 

то в 2019 році можете скористатися державною підтримкою та 

отримати: 

 бюджетну субсидію, 

 часткову компенсацію вартості: 

- відсоткової ставки за залученими кредитами, 

- закупленого насіння вітчизняного виробництва,  

- придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання, 

- отриманих дорадчих послуг. 
Вимоги визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств 

(Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 106).  

 

 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу (на конкурсних 

засадах без обмежень для ФГ щодо виручки від реалізації продукції 

та реєстрації земель в Держреєстрі прав). 
Вимоги визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (Постанова КМУ 

від 25 серпня 2004 року № 1102).  

 
 

 

Детальні умови державної підтримки фермерських господарств –                                     

за посиланням https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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Для отримання державної підтримки підготуйте основний пакет 

документів: 

1. Копію статуту ФГ, договору (декларації) про створення сімейного 

ФГ. 

2. Документи, що підтверджують право власності або користування 

земельними ділянками. 

3. Копії фінансових документів: 

 Для ФГ, яке зареєстроване до 2019 року - копію фінансового 

документу, який підтверджує, що виручка від реалізації 

продукції за 2018 рік не перевищила 20 млн грн, 

 Для ФГ, яке зареєстроване у 2019 році – копію фінансового 

звіту за останній  квартал перед зверненням по допомогу. 

4. Довідку Державної фіскальної служби про відсутність 

заборгованості з податків та зборів. 

По окремих напрямах надайте додаткові документи відповідно до обраної 

підтримки (зокрема, по напрямах, які надаються через уповноважені банки - 

згоду щодо надання банком інформації, яка становить банківську таємницю та 

містить персональні дані,  для безвідсоткової поворотної фінансової допомоги – 

бізнес-план, для компенсації вартості закупленого насіння – сертифікати, 

свідоцтва, атестати, що підтверджують його сортові та посівні якості, тощо).  

Ви можете скористатися державною підтримкою одночасно за 

декількома напрямами протягом бюджетного року.  

Державна підтримка надається через: 

- Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі -
Укрдержфонд), 

- регіональні комісії з питань надання фінансової підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (далі – СОК), утворені 
структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання 
функцій з питань агропромислового розвитку, 

- уповноважені банки, які підписали з Мінагрополітики Меморандум про 
співробітництво. 
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БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ 

надається через Укрдержфонд 

Оберіть ваш варіант: 

 3 тис грн на 1 га, але не більше 60 тис грн – новоствореним 

ФГ (новоствореним вважається ФГ протягом трьох років після 

реєстрації в Єдиному Державному Реєстрі, субсидія отримується 

один раз за цей період), 

 40 тис грн – ФГ, голові якого на момент подання заявки не 

виповнилося 35 років (крім новостворених), 

 12 тис грн на одного члена ФГ, але не більше 40 тис грн –  

ФГ (крім новостворених). 

Скористатися бюджетною субсидією можна один раз протягом 

бюджетного  року. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть два кроки та отримайте бюджетну субсидію: 

 

1. Подайте до регіонального відділення Укрдержфонду: 

 заявку, 

 пакет документів. 

2. Отримайте кошти на ваш банківський рахунок. 

 
 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

 

 

 . 

2.  

 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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БЕЗВІДСОТКОВА ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 

надається через Укрдержфонд 

на конкурсних засадах для: 

 придбання техніки, обладнання, 

 поновлення обігових коштів,  

 проведення оцінки відповідності виробництва органічної 

продукції (сировини), 

 виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, 

 будівництва та реконструкції приміщень,  

 закладення багаторічних насаджень,  

 розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації,  

 зрошення та меліорації земель, 

максимально - не більше 500 тис грн строком до 5 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Зробіть чотири кроки та отримайте поворотну фінансову 

допомогу: 

1. Після оголошення у ЗМІ про конкурс підготуйте та подайте до 

регіонального відділення Укрдержфонду для участі у конкурсі: 

 заявку, 

 пакет документів. 

2. Якщо ви стали переможцем конкурсу, укладіть договір та надайте 

документи, які підтверджують заставу майна. 

3. Отримайте кошти на ваш банківський рахунок. 

4. Відзвітуйтесь про цільове використання коштів. 
 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://udf.gov.ua/ 

 

https://udf.gov.ua/
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Перелік регіональних відділень Укрдержфонду: 

Вінницьке м.Вінниця, вул.Соборна,15а, к. 511 vnvudfpfg@ukr.net 

Волинське м. Луцьк, пр. Перемоги, 14 volynudf@ukr.net 

Дніпропетровське м. Дніпро, вул. Старокозацька 52, оф 459 dniprofermerfond@ukr.net 

Донецьке м. Добропілля, вул. І.Франка, 19, к. 215 dv.ykrfond@ukr.net 

Житомирське м. Житомир, майд. ім. С.П. Корольова, 3/14, к. 102 zhytomirudfpfg@ukr.net 

Закарпатське м. Ужгород, вул. Гойди, 8, к. 107, 108 zak.udfpfg@ukr.net 

Запорізьке м. Запоріжжя, вул. Св. Миколая, 37-В zaporizhzha@ukr.net 

Івано-Франківське м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, к.716 ifvudfpfg@ukr.net 

Київське м. Київ, вул. В. Васильківська, 13/1, к. 317 kiev_udfpfg@ukr.net 

Кіровоградське м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, к. 415 udfpg_kir@i.ua 

Луганське смт. Новоайдар, вул. Пролетарська, 4, к. 2-23 udfpfgld@ukr.net 

Львівське м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 lvivudfpfg@ukr.net 

Миколаївське м. Миколаїв, пр. Миру, 34,   к. 712 fermer014@gmail.com 

Одеське м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 1411 fondfermer.odesa@ 

gmail.com 

Полтавське м. Полтава, вул. Міщенка, 2, к. 69, 45 poltavfondferm@ukr.net 

Рівненське м. Рівне, вул. Кавказька, 7, к. 304 rvudf@ukr.net 

Сумське м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, к. 39 sumy_fondfg@ukr.net 

Тернопільське м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 14,  к. 501 tvudfpfg@ukr.net 

Харківське м. Харків,  площа Свободи, 5, к. 793 kharkiv_fermer@ukr.net 

Херсонське м. Херсон, пр. Ушакова, 47, к. 106, 107 udfpfg_kherson@ukr.net 

Хмельницьке м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, к.218 khm2006.78@ukr.net 

Черкаське м. Черкаси, вул. Смілянська 131, к.307 cherkasyfond@ukr.net 

Чернівецьке м. Чернівці, вул. Київська, 9 chffg@ukr.net 

Чернігівське м. Чернігів, пр.  Миру, 14, к. 403 pvita@i.ua 

 

mailto:rvudf@ukr.net
mailto:udfpfg_kherson@ukr.net
mailto:chffg@ukr.net
mailto:pvita@i.ua
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ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТУ 

надається через уповноважений банк для ФГ або СОК на: 

- короткострокові кредити - розміром не більше 500 тис грн та 

терміном до 1 року - для покриття виробничих витрат; 

- середньострокові кредити - розміром не більше 9 млн грн та 

терміном до 3 років - для придбання, будівництва та реконструкції 

основних засобів та об’єктів сільгоспвиробництва. 

Держава компенсує 1,5 облікової ставки НБУ за залученим 

непоновлюваним кредитом (27% річних станом на 

01.05.2019). Мінімальний розмір відсотків, які сплатить 

одержувач компенсації, навіть якщо відсоткова ставка за 

кредитним договором дорівнює або нижче 1,5 облікової 

ставки НБУ складе – 1 %. 

Скористатися здешевленням кредиту можна один раз протягом 

бюджетного року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть чотири кроки та отримайте здешевлений кредит: 

1. Відкрийте рахунок в уповноваженому банку. 

2. Візьміть кредит на відповідні цілі. 

3. Подайте до уповноваженого банку: 

 заявку, 

 пакет документів. 

4. Щомісяця отримуйте компенсацію на ваш банківський рахунок. 
 

 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua

 

 

 

 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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Перелік уповноважених банків –  

які підписали Меморандум з Мінагрополітики з питань реалізації 

державної підтримки сільгосптоваровиробників  

(станом на 1.05.2019): 

 

ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" 

ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 

ПАТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" 

ПАТ "БАНК СІЧ" 

ПАТ "ОТП БАНК" 

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" 

ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" 

ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

ПАТ "МЕГАБАНК" 

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 

ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

ПАТ "ПОЛІКОМБАНК" 

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 

ПАТ "КРЕДОБАНК" 

ПАТ "МТБ БАНК" 

ПАТ "МЕТАБАНК" 

ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 

АТ "СКАЙ БАНК" 

ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" 

ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" 

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 

АТ "МОТОР-БАНК" 

АТ "ТАСКОМБАНК" 
 

 

 

Детальні умови державної підтримки – за посиланням https://new.minagro.gov.ua/ua 

https://new.minagro.gov.ua/ua
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ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ЗАКУПЛЕНОГО НАСІННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

надається через уповноважений банк для ФГ та СОК: 

держава компенсує 80% вартості насіння вітчизняного 

виробництва без ПДВ, але не більше 80 тис грн на одне ФГ 

або СОК. 

Ви можете подати документи до уповноваженого банку за цим 

напрямком декілька разів протягом бюджетного року, останній термін 

подачі документів - до 1 листопада 2019 року. 

Компенсація здійснюється двічі протягом бюджетного року на 

основі реєстрів, поданих уповноваженими банками до 

Мінагрополітики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть чотири кроки та отримайте компенсацію вартості насіння: 

1. Відкрийте рахунок в уповноваженому банку. 

2. Придбайте насіння вітчизняного виробництва (у виробника, 

внесеного до Реєстру суб’єктів насінництва, або у посередника, який 

зобов’язаний додатково виписати супровідний документ залежно 

від категорії насіння). 

3. Подайте до уповноваженого банку: 

 заявку, 

 пакет документів. 

4. Отримайте кошти на ваш банківський рахунок. 

 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

 
 

 

 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

надається через уповноважений банк для ФГ: 

держава компенсує 40% вартості придбаної техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва без ПДВ (25% за 

рахунок бюджетної програми “Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників” та 15% за рахунок програми 

“Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”). 

Звернутися за компенсацією можна декілька разів на рік. 

Умови виплати компенсації визначені Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для 
перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та 
електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників (Постанова 
КМУ від 01.03.2017 № 130). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Зробіть чотири кроки та отримайте компенсацію вартості 

сільськогосподарської техніки: 

1. Відкрийте рахунок в уповноваженому банку. 

2. Придбайте техніку, визначену в Переліку 

(http://minagro.gov.ua/node/24338), оформіть її відповідно до 

законодавства. 

3. Подайте до уповноваженого банку: 

 дві заявки (по двох програмах), 

 пакет документів. 

4. Отримайте кошти на ваш банківський рахунок. 
 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

 

 

 

http://minagro.gov.ua/node/24338
https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ОТРИМАНИХ ДОРАДЧИХ 

ПОСЛУГ 

надається через уповноважений банк для ФГ та СОК: 

за надані дорадчі послуги з питань агрономії, ветеринарії, 

зоотехнії, бухгалтерського обліку, маркетингу, розвитку 

сільського зеленого туризму, юридичні консультації. 

Сертифікована сільськогосподарська дорадча служба надає 

ФГ або СОК дорадчі послуги, за які отримує: 

- 10% вартості від ФГ або СОК, 

- 90% вартості від держави, але не більше 10 тис грн на рік за 

одне ФГ або СОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Зробіть чотири кроки та отримайте дорадчі послуги за 10% вартості: 

1. Укладіть договір з сертифікованою сільськогосподарською 

дорадчою службою на отримання необхідних дорадчих послуг 

(наприклад, підготовка пакету документів для отримання державної 

підтримки за обраним напрямом, тощо). 

2. Надайте сільськогосподарській дорадчій службі, з якою ви уклали 

договір, пакет документів по вашому ФГ (або СОК) для участі у 

програмі часткової компенсації вартості отриманих дорадчих 

послуг. 

3. Оплатіть 10% від вартості послуг відповідно до умов договору. 

4. Отримайте послуги та підпишіть акт про надання дорадчих послуг. 
 

 

Детальні умови виплати - за посиланням https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

 

 

 

 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua


МІНАГРОПОЛІТИКИ ПРОПОНУЄ 

ПРОГРАМУ З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА 2019 року 

 

13 
 

Перелік сертифікованих дорадчих служб (станом на 1.05.2019): 
 

СТ "Вінницька обласна 

сільськогосподарська дорадча служба 

"Агродорада" 

м. Вінниця, пров. Миколи Амосова, 
28А, пр.30Н,  
тел. 067-4306319, 0432-556205 

ел.адреса: agrodorada@gmail.com 

 

ГО "Національний центр 

сільськогосподарського дорадництва та 

консалтингу "Досвід" 

Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с.Пултівці, вул. Леніна,2, кв. 17, 

тел.098-7071979 

ТОВ «Дніпропетровська 

сільськогосподарська дорадча служба» 

м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, 

офіс 338, тел.097-561-82-08 

БФ Закарпатський 

сільськогосподарський дорадчий центр 

"Терра Деі" 

Закарпатська обл., Виноградівський р-

н, с.Пийтерфорлво, вул. Кошута, 1/А, 

тел. 

ГО "Івано-Франківська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба" 

м. Івано-Франківськ, вул. Степана 

Бандери, 21А 

ТОВ «Полтавська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба» 

м. Полтава, вул. Ф.Моргуна 3, тел. 

0532-611527, 0532-522815 

Полтавська обласна ГО "Офіційна 

сільськогосподарська дорадча служба" 

м.Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 

кім.413, тел.066-7989061 

ГО Рівненська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба  

"Наука" 

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. 

Шубків,     вул. Рівненська, 5, тел.0362-

273606 

ГО «Тернопільська аграрна дорадча 

служба» 

м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 

14, к. 502 

ГО "Буковинська асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб" 

м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, 

к.243, тел.050-374-97-98 

ГО "Чернігівська сільськогосподарська 

дорадча служба" 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, 

тел.0462-670-470, 066-407-42-96 

mailto:agrodorada@gmail.com
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Інші можливості отримання державної допомоги за рахунок програми 

підтримки розвитку фермерства 2019 року: 

 Якщо ви власник сімейного ФГ без статусу набуття юридичної особи, то для 

вас і членів вашого ФГ передбачена можливість протягом 10 років 

отримувати доплату єдиного соціального внеску. 

Також ви можете скористатися іншими програмами державної підтримки 

сільгосптоваровиробників: 

із загального фонду держбюджету: 

 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів», постанова КМУ від 29 квітня 2015 року  
№ 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 

 «Державна підтримка розвитку, закладення молодих садів, виноградників 
та ягідників і нагляд за ними», постанова КМУ від 15 липня 2005 року № 587 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і 
хмелярства»; 

 «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)», постанова 
КМУ від 30 січня 2019 року № 107 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, 
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури 
(рибництва); 

 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», постанова КМУ  
від 1 березня 2017 року № 130 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів 
для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та 
електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників». 

із спеціального фонду держбюджету: 

 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі»; 

 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу». 
 
 
 

Детальні умови державної підтримки – за посиланням https://new.minagro.gov.ua/u 



МІНАГРОПОЛІТИКИ ПРОПОНУЄ 

ПРОГРАМУ З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА 2019 року 

 

15 
 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СОК 

 

надається через регіональну комісію з питань надання 

фінансової підтримки СОК, утворену структурним підрозділом 

облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань 

агропромислового розвитку, 

СОК наступних напрямів діяльності: молочарського, м’ясного,  

плодово-ягідного, овочевого, а також із заготівлі та переробки 

продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин. 

 

Держава компенсує 70% вартості придбаної техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва без ПДВ,  але не 

більше ніж 3 млн грн, за умови оплати СОК повної вартості та 

ПДВ за придбані у поточному році техніку та обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три  кроки для отримання СОК фінансової підтримки: 

1. СОК купує техніку, обладнання, визначені в Переліку 

(http://minagro.gov.ua/node/24338), оформляє її відповідно до 

законодавства. 

2. СОК подає до регіональної комісії з питань надання фінансової 

підтримки СОК: 

 заявку, 

 пакет документів. 

3. СОК отримує кошти на свій банківський рахунок. 
 

Форма заявки та детальні умови виплати  - за посиланням 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua 

 

http://minagro.gov.ua/node/24338
https://farmer.minagro.gov.ua/ua
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Інформація для власників особистих селянських господарств, 

які мають бажання створити СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО без набуття статусу юридичної особи: 

затверджена ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ (ДЕКЛАРАЦІЇ) про створення 

сімейного фермерського господарства, ознайомитися та скористатися 

якою ви можете за посиланням https://farmer.minagro.gov.ua/ua/yak-

zareyestruvati-fermerske-gospodarstvo?v=5cd2c30715907. 

 

 

Додаткову інформацію ви можете отримати, 

зателефонувавши  

на ГАРЯЧУ  ЛІНІЮ МІНАГРОПОЛІТИКИ 0 800 215 010 

з понеділка по п’ятницю 8:00-20:00, у суботу 9:00-14:00. 

  

Слідкуйте за оновленням інформації на: 

 сайті Мінагрополітики https://new.minagro.gov.ua/ua, 

 сайті Укрдержфонду https://udf.gov.ua/, 

 ФБ-сторінці Департаменту підтримки фермерства, кооперації та 
розвитку сільських територій Мінагрополітики 

 
 
 

Обирайте, оформляйте та отримуйте державну допомогу! 

 
  

 

Підготовлена за сприяння Проекту «Підтримка впровадження 

сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» 

https://farmer.minagro.gov.ua/ua/yak-zareyestruvati-fermerske-gospodarstvo?v=5cd2c30715907
https://farmer.minagro.gov.ua/ua/yak-zareyestruvati-fermerske-gospodarstvo?v=5cd2c30715907
https://new.minagro.gov.ua/ua
https://udf.gov.ua/

