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БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА АПК 

У 2018 РОЦІ 

6 311

млн грн

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів 

66 млн грн

Фінансова підтримка 
фермерських 
господарств

1 000 млн грн 

Державна підтримка 
галузі тваринництва 

4 000  млн грн

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників  

(здешевлення 

сільськогосподарської  техніки)

945 млн грн 

Надання кредитів 

фермерським 

господарствам 

(Укрдержфонд)

43,1 млн грн



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2801230 
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ»

1 млрд. грн у 2018 році

здешевлення кредитів

компенсація вартості придбаної с/г 
техніки та обладнання

компенсація вартості закупленого насіння

підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів (СОК)

компенсація вартості дорадчих послуг



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

фермер з площею землі до 500 га

кооператив: не менше 30 членів з площею 
до 100 га у користуванні кожного з членів

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік до 15 млн гривень 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік до 30 млн гривень 

ПОРТРЕТ  ОТРИМУВАЧА 

ФІНАНСОВОЇ  ПІДТРИМКИ
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Обов'язкові вимоги для фермерських господарств –
отримувачів бюджетних коштів

Зареєстровані права на власність та/або 
користування земельною ділянкою

Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських 
тварин



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

 мета зробити кредити доступними для фермера

Компенсація: 25 
відсотків суми кредиту

Обсяг кредиту, залученого 
строком до одного року -
сума кредиту не може 

перевищувати 500 000 грн

Обсяг кредиту, залученого 
строком від одного до трьох 
років - сума кредиту не може 

перевищувати  9 000 000 грн

Компенсація: до 1,5 
облікової ставки НБУ

 Поповнення 
обігових коштів

 Придбання 
основних засобів

 За фактом підтвердження витрат



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

40% вартості - за закуплену техніку та обладнання
вітчизняного виробництва

КОМПЕНСАЦІЯ  ВАРТОСТІ

40% вартості, але не більше 50 тис. грн - за
закуплене у суб’єктів насінництва та висіяне у

поточному році насіння вітчизняної селекції

90% вартості за отриманими дорадчими 
послугами, але не більше граничної суми, встановленої 
Мінагрополітики



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СОК

70% на придбання обладнання вітчизняного виробництва для 
переробки та зберігання с.-г. продукції (але не більше                      
3 млн грн) за умови попередньої оплати СОК постачальнику 
30% її вартості

Напрями діяльності СОК: 

молочарський, м'ясний, плодоовочевий, ягідний



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

збільшення частки фермерських господарств у виробництві 

валової продукції сільського господарства до 10%

зупинення скорочення у фермерських господарствах 

поголів'я великої рогатої худоби та його збільшення на 1,0 %

зростання кількості зареєстрованих фермерських господарств та 

виведення їх з тіні. Як результат, збільшення податкових надходжень

збільшення кількості членів сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей 

відродження вітчизняної селекції насінництва

підвищення рівня біобезпеки і якості продукції
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ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Молочарський
сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив

Переробний
(переробка сировини, 

та  виробництво  
виробів, продуктів, 
напівфабрикатів) 

За видами діяльності 

Закон України “ Про сільськогосподарську кооперацію ”

Заготівельно -
збутовий 

(заготівля, зберігання, 
передпродажна 

обробка молочної 
сировини )

Багатофункціональний
(поєднання заготівельно -

збутової, переробної та 
постачальницької 

діяльності)

1.Молокопереробні       
підприємства  
2.Соціальна сфера
3. Продовольчі ринки

1.Торгівельні мережі
2. Роздрібна торгівля
3. Соціальна сфера  
4.Продовольчі ринки

1.Молокопереробні 
підприємства
2. Торгівельні мережі 
3. Роздрібна торгівля
4. Соціальна сфера 
5. Продовольчі ринки



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Алгоритм створення молочарського 
сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу

Фермери, ОСГ

Підготовка бізнес - плану 
розвитку кооперативу

Проведення загальних зборів 
та прийняття рішення про 

створення кооперативу

Державна реєстрація 
кооперативу

Створення ініціативної  групи

Вивчення наявних ресурсів та 
ринків збуту продукції



ДЯКУЮ ЗА

УВАГУ!

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


