ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (із змінами)

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва,
закупленого у ФОП та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або реалізацію
УМОВИ УЧАСТІ
чистий дохід (виручка) від реалізації за
останній рік до 20 млн.грн
80 % вартості насіння (без ПДВ),
але не більше 80,0 тис. грн. на одне
господарство

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
• копію статуту ФГ (для юр.особи) або копію договору про створення
сімейного фермерського господарства;
• відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що
підтверджують право власності та або користування земельною ділянкою;
• копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для
ФГ), для новостворених ФГ за останній квартал;
• довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів;

Документи подавати до
уповноваженого банку, який підписам
Меморандум про співробітництво з
Мінагрополітики
до 1 листопада
Даним напрямком можна
скористатися декілька разів протягом
бюджетного року
Телефони для довідок:
(032) 255-05-72
Матійків М.І.

• згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики
інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані;
• копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
• копію сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
• копію платіжного доручення про оплату за насіння;
• копію накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
• копію акта про висів придбаного насіння за формою Мінагрополітики.
• у разі закупівлі насіння у ФОП та юр. осіб що не включені до Реєстру
суб'єктів насінництва подають оригінали документів на якість насіння (атестат
на насіння – на базове насіння, свідоцтво на насіння – на сертифіковане ,
свідоцтво на гібридне насіння – на насіння 1 покоління гібридів).

ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (із змінами)
Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва
УМОВИ УЧАСТІ

чистий дохід (виручка) від реалізації за
останній рік до 20 млн.грн

40% вартості (без ПДВ) техніки та
обладнання придбаних з 1 січня 2019
року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
• копію статуту ФГ (для юр.особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства;
• копію платіжного доручення;
• акт приймання-передачі техніки та обладнання;
• свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка
підлягає обов’язковій державній реєстрації);
• довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів;

Документи подавати до 5 грудня
поточного року (до 1 березня
наступного року, якщо техніка
придбана у грудні поточного року) до
уповноваженого банку, який підписам
Меморандум про співробітництво з
Мінагрополітики
Даним напрямком можна скористатися
кілька разів протягом бюджетного року

Телефон для довідок:
(032) 255-05-72 Вус І.Т.

• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• згоду на розкриття Банком Мінагрополітики інформації
щодо сільгосптоваровиробника, яка становить банківську
таємницю або містить персональні дані (за формою,
встановленою Банком).
Оплата за техніку здійснюється через уповноважений банк.
Техніка та обладнання повинні бути із Переліку за посиланням:

http://www.minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106)
Часткова компенсація у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, за залученими у
національній валюті кредитами, наданими державним банком
(не більше розміру передбаченого у договорі зменшеному на 1 відсотковий пункт)
ДЕПАРТАМЕНТ
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УМОВИ УЧАСТІ
чистий дохід (виручка) від реалізації за
останній рік до 20 млн.грн.
Кредит до 1 року, до 500 тис. грн. для
покриття виробничих витрат
Кредит до 3 років, до 9 млн. грн. для
придбання основних засобів с/г
виробництва, здійснення витрат,
пов’язаних з будівництвом і
реконструкцією виробничих об’єктів с/г
призначення.
Документи подавати до
уповноваженого банку, який підписам
Меморандум про співробітництво з
Мінагрополітики
Даним напрямком можна скористатися
один раз протягом бюджетного року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
• копію статуту ФГ (для юр. особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства;
• документи, що підтверджують право власності та/або
користування земельною ділянкою;
• копію фінансового документа, що підтверджує наявність
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній рік (для ФГ);
• довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів;
• згоду одержувача щодо надання державним банком
Мінагрополітики інформації, яка становить банківську
таємницю або містить персональні дані, за формою,
визначеною державним банком.

Телефони для довідок:
(032) 255-05-70 Камінська Г.М.
(032) 252-85-90 Цвігун І.О.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (із змінами)

Фінансова підтримка надається у розмірі 70 відсотків вартості придбаного вітчизняного
обладнання (без ПДВ) для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості,
сортування та фасування с/г продукції та техніки для транспортування, але не більше
ніж 3 млн.грн. на один кооператив, за умови проплати 100% вартості з ПДВ
УМОВИ УЧАСТІ

• не менше 20 членів (молочарський, м'ясний
кооператив)
• не менше 7 членів (плодо-ягідний, овочевий,
заготівлі та переробки продукції бджільництва,
дикорослих ягід, грибів і рослин кооператив)
• обов'язковий член - фермерське господарство
• земельний банк до 100 га на кожного члена
• зареєстровані права на земельні ділянки;
• техніка та обладнання вітчизняна згідно переліку

Документи подавати до 15 листопада:
до департаменту АПР ЛОДА
(79020 м. Львів, пр. В.Чорновола, 57)
Даним напрямком можна скористатися один раз
протягом бюджетного року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
• копію статуту та список його членів;
• Витяг з Державного реєстру юр. осіб, ФОП та
громадських формувань;
• документи, що підтверджують право власності та/або
користування земельною ділянкою для членів
кооперативу;
• довідку про відсутність заборгованості з податків,
зборів;
• довідку з реквізитами рахунку кооперативу;
• копію платіжного доручення;
• акт приймання-передачі техніки та обладнання;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
(якщо підлягає держреєстрації);
Контакти для довідок:
(032) 255-05-70 Дигдало П.М., Семочко О.З.

ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (із змінами)

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених
фермерських господарств у період їх становлення
УМОВИ УЧАСТІ
Період створення - перші три роки

В розмірі 3000 гривень на 1 га, але не
більше 60,0 тис.грн

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
• копію статуту ФГ (для юр.особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства;
• копію фінансового документа, що підтверджує наявність
чистого доходу виручки за реалізацію продукції за останій рік, а
ФГ які зареєстровані в поточному році – копію фін. звіту за останій
тквартал
• довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів;

Документи подаються до
регіонального відділення
Укрдержфонду підтримки
фермерських господарств

Даним напрямком можна скористатися
один раз протягом бюджетного року

• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань;
• згоду на розкриття Банком Мінагрополітики інформації щодо
сільгосптоваровиробника, яка становить банківську таємницю
або містить персональні дані (за формою, встановленою Банком).

Контакти для довідок:
(067) 781-82-87 Розмус О.С.

ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (із змінами)
Бюджетна субсидія фермерських господарств на одиницю оброблюваних угідь
(1 гектар) крім новостворених
УМОВИ УЧАСТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

• У розрахунку 12000 гривень на
одного члена ФГ, але не
більше 40000 гривень
• Голова ФГ, який має вік до 35
років, бюджетна субсидія
надається у максимальному
розмірі 40,0 тис.грн

• копію статуту ФГ (для юр.особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства;

Документи подавати
до регіонального відділення
Укрдержфонду

• згоду на розкриття Банком Мінагрополітики інформації
щодо сільгосптоваровиробника, яка становить банківську
таємницю або містить персональні дані (за формою,
встановленою Банком).

Бюджетна субсидія не надається ФГ, які
мають прострочену заборгованість перед
Укрдержфондом та його регіональними
відділеннями за програмою “Надання
кредитів фермерським господарствам”

• копію фінансового документа, що підтверджує наявність
чистого доходу виручки за реалізацію продукції за останій
рік, а ФГ які зареєстровані в поточному році – копію фін.
звіту за останій тквартал
• довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів;
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Контакти для довідок:
(067) 781-82-87 Розмус О.С.

