
Напрями державної підтримки АПК на 2020 рік 

визначені Постановою Уряду від 19 лютого 2020 року № 109 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року № 77» 
 

1 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. Механізм 

надання підтримки затверджено постановою Кабінету Міністрів України 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» (із змінами від 13 травня 2020 року постанова КМУ № 361) 

Напрями підтримки Кому надається? Розмір виплат 
Куди подавати 

документи? 

Часткова компенсація за 

нараховані і сплачені у 

поточному році відсотки за 

користування кредитами на 

конкурсній основі 

- суб’єктам господарювання АПК , які провадять 

діяльність у галузях тваринництва до 15 млн грн;  

- іншим суб’єктам господарювання АПК,  за всіма 

видами с/г  діяльності (крім тваринництва) до 5 млн грн. 

1,5 облікової ставки Нацбанку, 

але не вище розмірів, 

передбачених кредитними 

договорами, зменшених на 5 

відсоткових пунктів 

уповноваженому 

банку, що підписав 

з Мінекономіки 

Меморандум 

    

2 Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства. Механізм і напрями надання 

підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 

2005 року № 587  «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

виноградарства, садівництва і хмелярства» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 року № 279) 

Напрями підтримки Умови надання Розмір виплат 
Термін подачі 

документів 

Куди подавати 

документи? 

Часткове відшкодування 

вартості садивного 

матеріалу 

за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, 

винограду та хмелю 
до 80 % 

вартості 
(без ПДВ) 

до 01 жовтня 
управлінню 

АПР ОДА 

Часткове відшкодування 

вартості за проведені 

роботи 

за проведені роботи із спорудження шпалери і 

встановлення систем краплинного зрошення та придбання 

матеріалів, необхідних для проведення таких робіт 

до 30 % 

вартості 
(без ПДВ) 

до 01 жовтня 
управлінню 

АПР ОДА 

Часткове відшкодування 

вартості будівництва та 

обладнання 

за нове будівництво та реконструкцію холодильників, цехів 

первинної переробки, об’єктів із заморожування, за придбання 

ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з 

висушування плодів, ягід та хмелю, ліній з переробки власно 

вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду, техніки 

та обладнання для проведення технологічних операцій в т.ч. 

іноземного (техніка згідно переліку Мінекономіки) 

до 30 % 

вартості 
(без ПДВ) 

до 01 жовтня 
комісії 

Мінекономіки 



3. Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.  
Механізм надання такої підтримки визначено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (із змінами від 20 травня 2020 року постанова КМУ № 395) 

Напрями підтримки Кому надається? Розмір виплат 
Термін подачі 

документів 

Куди подавати 

документи? 

Дотація за наявні 

бджолосім’ї 

юридичним особам, та суб’єктам господарювання, які є 

власниками бджолосімей, за наявні в поточному році 

від 10 до 300 бджолосімей 

200 гривень за 

бджолосім’ю не 

більше 60 тис. 

гривень 

до 01 жовтня 

за місцезнаходженням 

пасіки до відповідної 

сільської/селищної, 

міської ради або ОТГ 

Часткове відшкодування 

вартості племінних 

тварин, бджіл, сперми та 

ембріонів 

суб’єктам господарювання за закуплені ними телиці, 

нетелі, корови, свинки та кнурці, вівцематки, барани, 

ярки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв 

і кнурів та ембріони ВРХ в період з 1 жовтня 

попереднього року до 30 вересня поточного року 

до 50 % вартості до 10 жовтня комісії Мінекономіки 

Часткове 

відшкодування вартості 

тваринницьких об'єктів 

суб’єктам господарювання на безповоротній основі, 

вартості обладнання, побудованих та/або 

реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у грудні 

минулого року та січні — вересні поточного року 

закінчених будівництвом об’єктів для утримання ВРХ, 

свиней, птиці, доїльних залів, підприємств з переробки 

с/г продукції та/або побічних продуктів тваринного 

походження, що належать до II і III категорій. 

до 30 % вартості 
(без ПДВ) 

до 15 жовтня комісії Мінекономіки 

Компенсація вартості 

об’єктів, 

профінансованих за 

рахунок кредитів 

тим суб’єктам господарювання, які отримували таку 

компенсацію у 2018 - 2019 роках 
25 % фактично 

понесених витрат, 

або залучених 

кредитних коштів 

протягом 

року 

уповноваженому 

банку, що підписав з 

Мінекономіки 

Меморандум 

Часткове 

відшкодування вартості 

об’єктів із зберігання та 

переробки зерна 

с/г виробникам - юридичним особам, основною 

діяльністю яких є постачання с/г товарів/послуг, 

новоутвореним с/г виробникам (провадять діяльність 

менш як 12 місяців), на безповоротній основі, вартість 

обладнання, побудованих та/або реконструйованих і 

прийнятих в експлуатацію у грудні минулого року та 

січні - вересні поточного року закінчених 

будівництвом об’єктів  зернофуражних сховищ, 

елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних 

та сушильних пунктів, підприємств із виробництва 

кормових домішок та сумішей (комбікормів). 

до 30 % вартості 
(без ПДВ) 

до 15 вересня 

повідомлення 

про наміри; 

 

до 15 жовтня 

- документи 

комісії Мінекономіки 

  



 

4 Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. 
Механізм надання такої підтримки визначено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (із змінами від 03 березня 2020 року постанова КМУ № 

195) 

Напрями підтримки Кому надається? Розмір виплат 
Термін подачі 

документів 

Куди подавати 

документи? 

Часткова компенсація 

вартості 

сільськогосподарської 

техніки 

сільськогосподарським товаровиробникам на 

безповоротній основі за придбані техніку та 

обладнання (яка передбачена у відповідному 

переліку, сформованому Мінекономіки) 

25 % вартості 

(без ПДВ) 

до 5 грудня 

поточного 

року, або до 

1 квітня 

наступного 

року 

уповноваженому 

банку, що підписав 

з Мінекономіки 

Меморандум 

 

 

5 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 буде здійснюватись згідно Порядку затвердженого постановою Уряду від 22 травня 2019 року №565 

Напрями підтримки Умови надання Розмір виплат 
Термін подачі 

документів 

Куди подавати 

документи? 

Доплата на користь 

застрахованих осіб - 

членів/голови СФГ без 

набуття статусу 

юридичної особи ЄСВ  

доплата здійснюватиметься протягом 10 років 

членам/голові сімейного фермерського 

господарства без статусу юридичної особи, яке 

утворене відповідно до статті 8-1 Закону України 

«Про фермерське господарство» та зареєстроване 

платником єдиного податку четвертої групи 

від 0,9 до 0,1 

мінімального 

страхового внеску за 

умови сплати решти 

внеску СФГ 

не пізніше ніж за 

п’ять робочих 

днів до початку 

місяця 

Територіальний 

орган ДФС за 

місцем свого 

обліку як 

платника внеску 

 

  



6 Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств.  
Зміни на 2020 рік до Порядку використання коштів для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, 

прийнятих постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 ще не опубліковані 
Напрями підтримки згідно 

ПРОЄКТУ 
Кому надається? Розмір виплат 

Термін подачі 

документів 
Куди подавати документи? 

Бюджетна дотація за 

утримання корів 

фермерському господарству у власності якого 

перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та 

зареєстрованих відповідно до законодавства, 

станом на 01 липня поточного року 

5000 гривень за 

одну голову, але 

не більше ніж 250 

тис. гривень 

до 01 жовтня комісії Мінекономіки 

Бюджетна субсидія на 

одиницю оброблюваних 

угідь (1 гектар) 

новоствореним фермерським господарствам 

3000 грн на 

1 гектар але не 

більше 60 тис. грн 

на одне ФГ 

 

регіональні відділення 

Укрдержфонду 

підтримки 

фермерських 

господарств); 

Часткова компенсація 

витрат, за надані с/г 

дорадчі послуги 

дорадчим службам 

90% вартості, але 

не більше ніж 

10 тис гривень 

до 01 

листопада 

уповноваженому 

банку, що підписав з 

Мінекономіки 

Меморандум 

Фінансова підтримка 

СОКів 

СОК до складу якого входять одне і більше ФГ, які 

мають чистий дохід від реалізації продукції за 

останній рік до 20 млн грн 

70 % вартості але 

не більше до 3 

млн гривень 

до 01 жовтня 

уповноваженому 

банку, що підписав з 

Мінекономіки 

Меморандум 
 

7 Надання підтримки фермерським господарствам буде здійснюватись згідно Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 із змінами 

Напрями підтримки Кому надається? Розмір виплат 
Термін подачі 

документів 
Куди подавати документи? 

Фінансова підтримка 

на поворотній основі 

фермерським господарствам 

на конкурсних засадах 

не більше 

500 тис. гривень 

протягом 30 

календарних днів з 

моменту публікації 

в ЗМІ оголошення 

про проведення 

конкурсу 

регіональні відділення 

Укрдержфонду підтримки 

фермерських господарств 

 


